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VOORREDE.

De heJioefte doet zich meer en meer gevoelen om van onze sc'hoont;

Formulieren van eenigheid hd stof der vergetelheid weer af te vegen.

Veilig mag gezegd ^ dat van de ticee millioen personen, die tot

onze kerken behooren , de helft nauwelijks weet , dat er zulke formu-

lieren bestaan. Bat van het millioeti dat dan nog overblijft zeker 500,000

personen alleen van den Catechismus hebben gehoord. Tm dat van htt

halve millioen dat dan nog rest, zeker niet meer dan één tiende onze

drie Jormulieren gelezen heeft.

Zulk een toestand nu mag niet bestendigd.

Het is behoorlijk , dat een ieder , die in onze kerken toegang tot

het Sacrament des heiligen Avondmaals erlangt , althans eenige kennlt

drage van wat zijn kerk belijdt , en van hetgeen in die belijdenis het

kenmerkende is.

Daartoe nu is een eerste voorn-aarde , dat het opkomend geslacht

deze Formulieren in handen krijge ; er een exemplaar van bezittt;

er den weg in leere vinden ; er de strekking van leere verstaan.

Met het oog hierop nu heb ik mij beijverd, zoodra de exeviplarm

der grootere uitgave op een eind liepen , in grooter getale en tegtn

zeer lagen prijs een nieuwe nitaave van de drie Formulieren ter perM

te doen leggen.
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Deze uitgare is er op berekend, om op Diaconie-scholen , op scïiohn

met den Bijbel en op Catechisatiën aan elk leerling in lianden te worden

gegeven, of ook, waar men zoo ver nog niet kan gaan, ze uit te deeltn

hij het doen van eerste openlijke lelijdenis.

Moge ze in dien wijderen kring meerdere bekendheid met hH heerlijk

streven onzer kerken brengen ; daardoor de liefde voor die kerken doen

opwaken ; en in de gemeenschap dier kerken bevorderlijk zijn aan zuiver-

heid van belijdenis, godzaligheid van tcandtl, en vertroosting der zielen.

Voor geheel onkundigen voegen we hieraan nog de volgende opmer-

kingen toe:

1°. Onder nde Formulieren van ee7iigheid" verstaat men drie ge-

schriften, die achtereenvolgens van de gereformeerde kerken hitr te lande

zijn uitgegaan , t. w. de Belijdenis , de Catechismus en de Leerregels.

2°. Beze uFormulieren^^ zijn uaccoord van kerkelijke gemeenschap"

,

d. w. z. zij die in onze kerken saam willen bidden, leven, lieven, loven,

behooren in de belijdenis van hetgeen deze drie Formulieren behelzen

,

overeen te steriimen.

3". Al zulke IIFormulieren" hebben uitsluitejid een kerkelijk gezag

en geen het minste gezag over de consciëntiën. Gezag over de con-

iciëntiën heeft alleen Gods eigen Woord, gelijk dit vervat is in de Heilige

Schrifture des Ouden en des Nieuwen Verbonds.

4°. Betuiging van instemming met deze uFormulieren^ bettekent dua

hift , dat men deze formulieren, als losse en op zich zelf staande

stnkken , voor eeTtaluidend met de volstrekte waarheid acht; maar be-

duidt alleen, dat men de Belijdenis van de kerken die deze Formu-

lieren aldus lieten uitgaan , als de zuiverste dusver bekende kerksbelijdfnis

cf-ri ; haar zelf kerkelijk belijdt; en dan alleen ze icil varen laten,

bijaldien eenig deel in haar bleek te strijden met deri Woorde God^.
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5°. i^ooit mag men derhalve zulTce formulieren onderteeJcenen , dan

tn dtzen zin en bedoeling : ten eerste , dat ze zoo vohtrtkt mogelijk

ouder de hoogheid van Gods woord daan en bij verschil altoos voor

Gods woord icijken moeten ; en ten tweede dat over deze Formulieren

gt-en particiUer persoon^ maar alleen de kerken , in wettige Si/node

sadmgekornan , te beslissen hebben.

ö". 2?^ Belijdenis, ook teel Confessie genoemd, bestaat uit XXX\ Il

Jrtikeler, en is opgesteld door Gnido de Bres [of de Bray), een mar-

telaar, .He in 1566 te Valenciennes zijn leven liet voor de zaak des

Heerei. Ze is achtej-eenvolgens door meerdere Synoden als kerkelijke

Belijdnis aangenomen , en in enkele iiitdrukkingen gewijzigd, liet

laatst is ze onderzocht op de Sytiode van Dordrecht in 1619, en

sinds dien tijd is ze altoos de Confessie onzer kerken gebleven. Zelfs

in If15/16 is ze als Confessie in onze kerken gehandhaafd, en aan

de teienwoordige Synode is opzettelijk alle bevoegdheid ontzegd, om ze

af te schaffen of te wijzigen. Ook nu nog, op den huidigen oogenblik

,

i>i de£ Confessie dus de alleen officieele en eeniggeldende Confessie in

al oite kerken.

7° He Catechismus is een vertaling door Petrus Bathcen bezorgd

vin en Catechismus, die in 15 63 op last van den keurvorst Frederik

van ten Paltz , in DuitscJdand , door Zacharias Ursinus en Gaspar

0'^vitms te boek is gesteld. Ook deze Catechismus is het laatst op

de Snode van Dordrecht in 1619 kerkelijk goedgekeurd, en evenals

de Ceifessie nog tot op den huidigen oogenblik het alleen officieele

en eeig geldende Vragenboekje van al onze kerken.

En ten S". De Leerregels zijn vijf artikelen, waarin de Synode van

Dordicht in 1619 tegenover hen die den vrijen icil dreven en een algemeene

rerzoeing leerden, d. i. tegenover de Remonstranten of Jrminianen, de be-
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lijdenis van Gods vrljmacJdig en sonverein beatelin het genadewerk breeder

heeft uitgelt'gd, dan in de Belijdenis gedaan was. Ze zijn goedgekeurd

door alle gereformeerde kerken, die op de Synode vertegenwoordigd

waren; dus niet alleen door onze kerken, maar ook door die mn Genève,

Nassau, Hessen, den Palts, Engeland, enz. Ook deze Leerregels zijn

nooit afgeschaft; in 1815/16 als blijvend bestanddeel van hel kerkelijk

accoord erkend; en tot op dezen oogenhlik toe nog altoos de alleen

officieele en eenig geldende belijdenis van deze leerstukken, die hi onze

kerken bestaat.

Laat ons er bijvoegen, dat deze Leerregels, wel verre van è>r en

splinterig te zijn, integendeel een zeer klare en heldere uiteenzéting

bevatten van den weg des heils. Er is zalving des Geestcs en wa-}ate

der liefde in.

Lezing er van sticht de zielen, klaart de kennisse op, en verskrkt

ongemeen in den geloove.

Amsterdam, 10 December 188-i. Kuyper



VOORREDE VOOR DE ACHTSTE UITGAVE.

Bocen vencadituig is deze nitijave van de Drie Formulieren van

eenigheid in zooverre geslaagd, dat er nu reeds, met inbegrip van de

octavo en de luxe-editie, een veertig duizend-^rt^ exemplaren van

onder het volk zijn gekomen.

Dit zou niet zulk een vaart geloopen hebben, zoo ons volk reeds in

liet bezit tan de Drie Formulieren ware geweest. En zoo blijkt de

voorstelling in onze voorrede van 1884 volkomen juist : Ons Calvinis-

tisch volk kende zijn Formulieren niet meer.

Bekent men nu met het feit, dat er toch ook vroeger reeds kleinere

uitgaven van de Formulieren liepen, en dat er het vorig jaar nog eene

nieuwe bijkwam, dan kan het aantal verspreide exempHaren nu reeds op

ruim 50,000 geschat, vertegenwoordigende minstens een bevolking van

300,000 personen.

In tweeërlei opzicht komt ons dit voor wezenlijke winste te zijn.

Vooreerst in zooverre op school en catechisatie de Cathechisnius

weder de vrageboekjes verdringt, en zijn oude eereplaats bij de kerkelijke

opvoeding herneemt. \^^

Die vrageboekjes hebben zoo ongelooflijk veel kwaad gesticht. Niet

alsof er geen bij waren, die zuiver in de leer hieven; maar omdat

door die vrageboekjes het kerkelijk besef ondermijnd is, en de lyersoon-

lijke ide'èn van dezen of genen predikant richtsnoer bij het onderwijs

zijn geworden.

We hopen daarom van harte, dat ze steeds meer verdu-ijnen en

nooit terug zullen komen.

Behalve toch, dat ze van de Formulieren afvoerden, het kerkelijk

besef ondermijnden, en het individualisme van den predikant ten troon

hieven, hadden ze ook dit kwaad, dat ze in juistheid van formuleering

niet halen konden bij de juiste woordenkeus van onzen Catechismus ;

dat ze het geheugen opvulden met eindelooze volzinnen, die er toch

iceêr uitgingen, en waar men verder in zijn leven niets aan had; en

dat ze er meestentijds op aangelegd waren, om van onze kinderen

meer kleine theoloogjens, da)i vrome Christenen te maken.



De zalving en icijdiiuj ca/i onze Formulieren van Eenigkeid misten

ze geheel.

Zelfs voor de Bijbelsche geschiedenis icilde Voetius niets van zulke

rragenboekjes toeten. Hij eischte dat de kinderen tot de Schrift zelve

zouden gaan, en daaruit een antwoord opzoeken. Alleen vragen over

de Bijbelsche geselt icden is, mits zonder antu-oorden, liet hij toe.

En is dit niet juist gezien?

Is het niet hoog noodig, dat een kind in den Bijbel leere zoeken e»

linden ?

Daarom stelden onze vaderen er zulk een 2)rjs op, dot bj den Catechis-

mus, voor Catechisatie-gebruik, de Bijbelteksten werden afgedrukt, en

dan door de kinderen opgezocht, nagelezen, en ten deele gememoriseerd.

Het verwonderde ons daarom wel eenigszins, dat de uitgave van
den Cathechismus, die bij den heer Donner te Leiden het licht zag,

de Schriftuurplaatsen wegliet.

Dit kan natuurlijk ; ivant zoo is de Catechismus wel meermalen uitge.'

geven; maar het maakt de uitgave voor het gebruilc oj) school en

catechisatie dan toch minder geschikt.

Toch beperke men het gebruik van deze Formulieren niet enkel tot

de Catechisatie.

Ook in de Huisgezinnen doet men zoo goed met b.v. op den Zondag
geregeld saam de Belijdenis en de Vijf artikelen te lezen. Ook de

laatste, die hoe verder men er in doordringt, des te sterker boeien, en

te teederder de diepste snaren ran ons hart zullen doen trillen.

En zoo zij ook deze achtste uitgave met aandrang aan ons Gerc'

formeerd kerkelijk publiek aangeboden.

Een deel onzer bevolking, groot 300,000 personen, achten we dan voor-

zien te zijn; maar hoe klein is dit deel niet nog, zoo ge hef vergelijkt

met dat onzer Gereformeerde landslieden.

KUYPER.

Amsterdam, 23 Januari 1892.



BELIJDENISSE BES GELOOFS

GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND,

OVERGEZIEN IN DE SYNODE-NATIOXAAL
,

LAATST GEHOUDEN TE DORDRECHT, EN L'IT LAST DERZELVE

UITGEGEVEN, OM VOORTAAN IN DE NEDERLANDSCHE KERKEN ALLEEN

VOOR AUTHENTIEK GEHOUDEN TE \SORDEN.

HET EERSTE ARTIKEL.

'^at er ecu eeuig ©ob i».

Wij gelooven allen metter harte en belijden met den monde,
dat er is een eenig en eenvoudig geestelijk \Vezen , 'twelk wij God
noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, onein-

delijk , almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en eene zeer

overvloedige fonteine aller goeden.

II. jToor tuat mibbel (3oh Mn onê gefenb irorbt.

Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste , door de schep-

pinge, onderhoudinge en regeeringe der geheele weield: overmits

dezelve voor onze oogen is als een schoon boek, in hetwelk alle

schepselen, groote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de
onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijne

eeuvjige Kracht en Goddelijkheid , als de Apostel Paulus zegt , Rom.
I : 20: Wellie dingen alle genoegzaam zijn om de menschen te
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overluigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede, geeft Hij

zich zelxen ons nog klaarder en volkomelijker te kennen door zijn

heilig en Goddelijk Woord, te weten, zooveel als ons van noode is

in dit leven tot zijne eer en de zaligheid der zijnen.

III. S3an 't ge[d)reben Soorb ®ob§.
;

Wij belijden, dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voort-

gebracht door menschelijken wille; maar de heilige mannen Gods
hebben gesproken, gedreven zijnde door den Heiligen Geest, gelijk

de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door eene zonderlinge

zorge, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijnen knechten,
ilen Profeten en Apostelen, geboden, zijn geopenbaarde Woord bij

geschrift te stellen, en Hij zelf heeft met zijn vinger de twee
tafelen der Wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften :

heilige en Goddelijke schrifturen.

IV. SQtionicïc ©oefen ber ^eiïige ©c^rifturc.

Wij vervatten de Heilige Schrifture in twee Boeken , des Ouden
en des Nieuwen Testaments, welke zijn Canonieke Boeken , daar niet

tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de Kerke Gods.

De boeken des Ouden Testaments: de vijf boeken van Mozes , te

weten, Genesis, Exodus, Leviticus, Nunieri, Deuteronomiura ; het

boek Jozua; der Richteren; Ruth; twee boeken Samuëls, en twee

boeken der Koningen; twee boeken der Kronieken, genaamd Para-

lipomonon; het eerste van Ezra; Nehemia; Esther; Job; de Psal-

men Davids; drie boeken Salomons , namelijk, de Spreuken, de

Prediker en het Hooglied; de vier gioote Profeten: Jesaia, Jeremia

(met deszelfs Klaagliedei-en) , Ezecliiël en Daniël ; en voorts de andere

twaalf kleine Piofeten, namelijk, Hosea, Joel, Amos , Obadja, Jona,

Micha, Nahum, [Habakuk], Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

liet Nieuwe Testament: de vier Evangelisten: Mattheüs, Mar-

cus, Lucas, Johannes; de Handelingen der Apostelen; de veertien

brieven van den Apostel Paulus, te weten, tot de Romeinen, twee

tot de Korintheren, tot de Galateren, tot de Efeziërs, tot de Filip-

penzen , tot de Kolossenzen , twee tot de Thessalonicenzen , twee

tot Timothcüs, tot Titus, tot Filémon, tot de Hebreen; de zeven
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brieven der andere Apostelen , te weten , de brief van Jacobus , twee

blieven van Petius, drie van Johannes, de brief van Judas; en de

Openbaring des Apostels Johannes.

V. 2Saaroan be §eiïige <Sd)rifture ^oar aangien en autoriteit ^ceft

Alle deze Boeken alleen ontvangen wij voor heilig en canoniek,

om ons geloof naar dezelve te reguleeren , daarop te gronden en

daarmede te bevestigen. En gelooven zonder eenige twijfeling al

wat in dezelve begrepen is: en dat niet zoozeer, omdat ze de Kerk
aanneemt en voor zoodanige houdt; maar inzonderheid, omdat ons

de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat ze van God
zijn ; dewijl ze ook het bewys van dien bij zich zelven hebben : ge-

merkt de blinden zelven tasten kunnen, dat de dingen, die daarin

voorzegd zijn, geschieden.

VI. Diiberf(ï)eib tujfdjcn be Sanoniefe en Slpocriefc 93üefen.

Wij onderscheiden deze heilige Boeken van de Apocriefen , als

daar zijn: het derde en het vierde boek van Ezra; 't boek van
Tobias; Judith; 't boek der Wijsheid; Jezus Sirach; Baruch; 'tgene

bijgevoegd is tot de historie Esthers; 't gebed der drie mannen in

het vuur; de historie van Susanna; van het beeld Bel en van den
Draak; het gebed van Manasse; en de twee boeken der Macchabeën.
Dewelke de Kerk wel lezen mag en daaruit ook onderwijzingen

nemen, voor zooveel als zij overeenkomen met de Canonieke Boe-
ken; maar zij hebben zulk een kracht en vermogen niet, dat men
door eenige getuigenis van dien eenig stuk des geloofs of der

Christelijke religie moge bevestigen : zoo ver is het van daar , dat

ze de autoriteit van de andere heilige Boeken zouden mogen ver-

minderen.

VII. SSoltomenfieib ber ^eilige Scfirittiire om alleen te gijn een

regel beS geloof».

Wij gelooven , dat deze Heilige Schrifture den wille Gods volkomen
lijk vervat, en dat al 'tgene de mensch schuldig is te gelooven, om
zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits
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de geheele wijze des dienstes, die God van ons eischt, aldaar in

't lange beschreven is, zoo is 't den noenschen, al waren 't zelfs

Apostelen, niet geoorloofd, anders te leeren, dan ons nu geleerd is

door de heilige Schrifturen; ja, al ware het ook een Engel uit den
Hemel, gelijk de Apostel Paulus zegt. Want dewijl het verboden is

den Woorde Gods iets toe of iets af te doen , zoo blijkt daaruit

wel, dat de leere deszelven zeer volmaakt en in alle manieren vol-

komen is. Men mag ook geener menschen schriften, hoe heilig zij

geweest zijn
,

gelijken bij de Goddelijke Schrifturen , noch de ge-

woonte bij de waarheid Gods (want de waarheid is bovenal), noch

de groote menigte , noch de oudheid , noch de successie van tijden

of personen, noch de conciüën, decreten of besluiten; Mant alle

menschen zijn uit zich zelven leuge-naars en ijdeler dan de ijdelheid

ze've. Daarom verwerpen wij van ganscher harte al wat met dezen

onfeilbaren regel niet overeenkomt, gelijk ons de Apostelen geleerd

hebben, zeggende: Beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Desge-

lijks: Zoo iemand tot u komt en deze leer niet medebrengt, ont-

vangt liem in uw huis niet.

VIII. S)at ®ob eenig i§ in SfBejen en nod^tan» in brie ^evfonen
onbciirf)eiben.

Achtervolgende deze waarheid en dit Woord Gods, zoo gelooven

wij in een eenigen God, die een eenig Wezen is, in hetwelk zijn

drie Personen , in der daad en waarheid en van eeuwigheid onder-

scheiden naar hunne onmededeelbare eigenschappen, namelijk de

Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak,

oorsprong en het begin aller dingen , zoowel zienlijke als onzienlijke.

De Zoon is het Woord , de Wijsheid en liet beeld des Vaders. De

Heilige Geest, de eeuwige Kracht en Mogendheid, uitgaande van

den Vader en den Zoon. k\ioo nochtans, dat dit onderscheid niet

maakt, dat God in drieën gedeeld zij; aangezien dat de IIpili:re

Schiifture ons leert, dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

elk zijne zelfstandigheid heeft, onderscheiden door haar eigenschap-

pen ; doch alzoo, dat deze drie Personen maar een eenig God zijn.

Zoo is het dan openbaar, dat de Vader niet is de Zoon, en dat de

Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is

noch de Vader , noch de Zoon. Hierentusschen deze Personen , zóó
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onderscheiden, zijn niet gedeeld, noch ook ondereen vermengd.

Want de Vader heeft het vleesch niet aangenomen, noch ook de

Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder

zijnen Zoon, noch zonder zijnen Heiligen Geest geweest: want zij

alle drie van gelijke eeuwigheid zijn in één zelfde Wezen. Daar is

noch eerste, noch laatste; want zij zijn alle drie één in waarheid,

in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid.

IX. Seirtjê beê öoorgaanben artiM§ bon be briefietb ber

^erêouen in eetieii @ob.

Dit alles weten wij, zoo uit de getuigenissen der Heilige Schrif-

ture, als ook uit hunne werkingen, en voornamelijk uit degene,

die wij in ons gevoelen. De getuigenissen der heilige Schriftuien,

die ons leeren deze Heilige Drievuldigheid te gelooven, zijn in vele

plaatsen des Ouden Testaments beschreven: welke niet nood ig is te

tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis,

cap. 1 : 26, 27, zegt God: Laat ons menschen maken, naar onzen
heelde en naar ome gelijkenisse , enz. Zoo schiep dan God den mensch
naar zijnen heelde^ man en wijf schiep Ilij ze. Desgelijks Gen. 3 : 22 :

Ziet, Adam is geworden gelijk een van ons. Daaruit blijkt, dat er

meer dan één Persoon in de Godheid is, als Hij zegt: Laat ons

menschen maken, naar onzen heelde; en wijst daarna de eenigheid

aan, als Hij zegt: God schiep, 't Is wel waar, dat Hij niet zegt,

hoeveel Personen dat er zijn; maar 'tgene voor ons wat duister is

in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want
als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, zoo is de stemme des

Vaders gehoord geweest, zeggende: Deze is mijn geliefde Zoon;
de Zoon werd gezien in 't water, en de Heilige Geest openbaarde
zich in de gedaante van eene duive. Ook mede is in den Doop
aller geloovigen deze forme ingesteld van Christus : Doopt alle

volken in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen

Geestes. In het Evangelium van Lucas spreekt de engel Gabriël

tot Maria, de moeder des Ileeren, aldus: De Heilige Geest za! over

u komen , en de kracht des Allerhoogslen zal u overschaduwen

;

en daarom ook dat Heilige, dat uit u zal geboren worden , zal

Gods Zoon genaamd worden. Desgelijks: De genade onzes Heeren_
JezH Christi , en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen
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Geestes zij met u. Baar zijn drie, die getuigen in den hemel, de

rader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. —
In alle deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd , dat er drie Per-

sonen zijn in een eenig Goddelijk Wezen. En hoewel deze leerde

menschelijke verstanden verre te boven gaat, nochtans gelooven

wij die nu door het Woord , verwachtende totdat wij de volkomene

kennisse en vrucht van dien genieten zullen in den hemel. Toorts

staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen

dezer drie Personen^ t' ons waai't. De Vader is genaamd onze

Schepper door zijne kracht; de Zoon is onze Zaligmaker en Ver-

losser door zijn bloed ; de Heilige Geest is onze Heiligmaker door

zijne woning in onze harten. Deze leer van de Heilige Drievul-

digheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware

Kerk , van de tijden der Apostelen af tot nu toe , tegen de Joden

,

Mahumetisten en eenige valsche Christenen en ketteren , als Marcion

,

Manes, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius, en andere dierge-

lijken, die met goed recht van de heilige vaders zijn veroordeeld

geweest. Overzulks nemen wij in dit stuk gaarne aan de drie

geloofssommen , namelijk der Apostelen, van Nicea, en van Atha-

nasius; insgelijks 'tgene daarvan door de ouden in gelijkvormigheid

van dien besloten is.

X. 2)at ^t^viè S^riêtuê tüaarocï)tig en eeutuig ®ob iê.

Wij gelooven , dat Jezus Christus naar zijne Goddelijke natuur de

eeniggeborene Zone Gods is, van eeuwigheid geboren : niet gemaakt,

noch geschapen (want alzoo zou Hij een schepsel zijn); maar

éénswezens met den Vader, mede-eeuwig; het uitgedrukte beekl

der zelfstandigheid des Vaders en de glans zijner heerlijkheid

,

Hem in alles gelijk zijnde. Dewelke is Gods Zone, niet alleen van

dien tijd af, dat Hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle

eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leeren , wanneer ze niet

malkanderen vei geleken worden: Mozes zegt, dat God de wereld

heeft geschapen, en de heilige Johannes zegt, dat alle dingen zijn

geschapen door dat Woord, hetwelk hij God noemt; de Apostel

legt, dat Güd de eeuwen door zijnen Zoon gemaakt heeft; des-

gelijks, dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heelt;

zoo moet dan degene , die genaamd wordt God , het Woord , de
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Zoon en Jrzus Christus, toen al geweest zijn, als alle dingen door

Hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha: Zyne
uitgangen zfjn van ouds , van de dagen der eeuwigheid. En de

Apostel: llij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens.

Zoo is Ilij dan de ware, eeuwige God, die Almachtige, denwelken
wij aanroepen , aanbidden en dienen.

XI. Xfit be ^eilige ®ee§t tüaararf)tig eii eeulrig ®ob i3.

Wij gelooven en belijden ook , dat de Heilige Geest van eeuwig-

heid van den Vader en den Zoon uitgaat; niet zijnde gemaakt, noch

geschapen, noch ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande;

welke in orde is de deide Persoon der Drievuldigheid, óénszelvigen

Wezens, Mnjesteit en Heerlijkheid met den Vader en den Zone;

zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften

leeren.

XII. 58an be ê(ï)c:p|)iii9e alter biugen en met nome bei* Sugeten,

Wij gelooven , dat de Vader door zijn Woord , dat is door zijnen

Zoon, den hemel, de aarde en aüe schepselen uit niet heeft ge-

sch;ipen, als het Hem heeft goed gedacht, een iegelijk schepsel

zijn wezen, gestalte en gedaante, en verscheidene ambten gevende,

om zijnen Schepper te dienen. Dat Hij ze ook nu alle onderhoudt

en regoert naar zijne eeuwige voorzienigheid en door zijne ont in-

delijke kracht, om den mensch te dienen, ten einde dat de mensch
zijnen God diene. Hij heeft ook de engelen goed geschapen , ora

zijne zendboden te zijn, en zijne uitverkorenen te dienen: van

welke sommigen van die uitnemendheid, in welke hen God ge-

schapen had, in 't eeuwig verderf vervallen , en de anderen zijn

door de genade Gods in hunnen eersten staat volhardig en staande

gebleven. De duivelen en booze geesten zijn alzoo verdorven, dat

zij vijanden Gods en alles goeds zijn; naar al hun vermogen als

moordenaars loerende op de Kerke en een ieder lidmaat van die,

om alles te verderven en te verwoesten door hunne bedriegerijen

;

en zijn daarom door hunne eigene boosheid veroordeeld tot de

eeuwige verdoemenisse, dagelijks verwachtende hunne schrikkelijke

pijnigingen. Zoo verwerpen en verfoeien wij dan hierover de dwa-

2
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ling der Sadduceën, welke loochenen, dat er gcest<>n en engplen

zijn, en ook de dwaling der Manic.heën, die zeggen, dat de dui-

velen hunnen oorsprong iiit zichzelven hebhen, zijnde uit hunne

eigene nature kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden.

XIII. San be SSoorjienigfieib ©obê en SJegeeriitg aUev btugcn.

Wij gelooven , dat die goede God , nadat Hij alle dingen geschapen

had, dezelve niet heeft laten varen, noch den gevalle ofte der

fortuine overgegeven, raaar stiert en regeert ze alzoo naar zijnen

heiligen wille, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijne

ordinantie, hoewel nochtans God noch auteur is, noch schuld heeft

van de zonde, die daar geschiedt; want zijne macht en goedhei-.'

is zoo groot en onbegrijpelijk, dat Hij zeer wel eu rechtva:udiolijk

zijn werk beschikt en doet, wanneer ook de duivelen en godde-

loozen onrechtvaaidiglijk handelen. En.aangr.ande 'fgene Hij doet

boven het begrip des menschel ijken verstands, hetzelve willen wij

niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begiip verdragen kan:

maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbiedinge de

rechtvaardige oordeelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden

houdende, dat wij leerjongens Christi zijn, ora alleen te leeren 'tgene

Hij ons aanwijst in zijn Woord , zonder deze palen te overtreden.

Deze leeringe geeft ons eenen onuitsprekelijken troost , als wij door

dezelve geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan,
maar dot ir de beschikkinge onzes goedertieren hemelschen Vadei's,

die voor ons waakt met eene vaderlijke zorge, houdende alle schep-

selen onder zijn geweld , alzoo dat niet een haar van ons hoofd
(want die alle geteld zijn), ook niet één vogelken op de anrde
vallen kan, zonder den wil onzes Vaders. Waarop wij ons ver-

laten, wetende , dat Hij de duivelen in den toom houdt en alle onze

vijanden, die ons, zonder zijne toelatinge en wille, niet beschadigen

kunnen. En hierover verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der

Epicureën , dewelke zeggen , dat zich God nergens mede bemoeit,

en laat alle dingen bij gevalle geschieden.

XIV. J8an be êdiepijinq en ben bnt be§ men^d^en en jijn

onüermogeii tot l)et lunre goeb.

Wij gelooven , dat God den mensch geschapen heeft van het st')f
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der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en

gelijkenisse
,

goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijnen

wil in alles overeenkomen met den wille Gods. Maar als hij in

eere was, zoo heeft hij het niet verstaan, noch zijne uitnemendheid

erkend, maar heeft zich zelven willens der zonde onderworpen, en

overzulks den dood en der vervloekinge , de oore biedende den
woorde des duivels. Want het gebod des levens, dat hij ontvangen

had, heeft hij overtreden, en heeft zich van God, die zijn ware
leven was, door de zonde 1) afgescheiden; hebbende zijne geheele

natuur verdorven : waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des

lichamelijken en geestelijken doods. En in alle zijne wegen god-
deloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren

alle zijne uitnemende gaven, die hij van God ontvangen had, en

heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen der-

zelve, welke genoegzaam zijn om den mensch alle onschuld te

benemen: overmits al het licht, dat in ons is, is in duisternis

veranderd, gelijk de Schrift ons leert, zeggende: Het licht schijnt

in de duisternis, en de duisternis hcejt het niet begrepen; alwaar

de heilige Johannes de menschen «duisternis" noemt. Daarom ver-

werpen wij al dat men hiertegen leert van den vrijen wille des

menschen, aangezien de mensch niets dan een slaaf der zonden is,

en niels hebben kan, tenzij dat het hem gegeven zij uit den hemel.

Want wie is er, die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen
als uit zich zelven, daar toch Christus zegt: Isfiemand kan tot mij

komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekke?

Wie zal met zijnen wille voortkomen , die daar verstaat , dat het

bedenken des vleesches is vijandschap legen God? Wie zal van
zijne wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mensch niet

begrijpt de dingen, die des Geestes Gods zijn? Kortelijk, wie zal

eenige gedachte voorstellen, dewijl hij verstaat, dat wij niet be-

kwaam zijn van ons zelven iels te denken als uit onszelven, maar
dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom 'tgene de Apostel

zegt behoort met recht vast en zeker gehouden te worden , dat

God in ons toerkt het willen en het volbrengen, naar zijn welbe-

hagen. Want daar is noch verstand, noch wille, den verst.;nde

1) De Latijnsche tekst heeft: iito peccatu. Je uüicieele Nederiluitüclie

vau 1619 : de zuuJe.
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en wille Gods gelijkvormig, of Chiistus heeft ze in den niensch

geAvioclit; 'twelk Hij ons leert, zeggende: Zonder mij kunt gij

viets doen.

XV. 5Gan be ©rfaonbe.

Wij gelooven, dat door de ongehoorzaamheid Adams de erfzonde

uitgebreid is geworden over het gansche mensclielijke geslacht,

welke is eene verdorvenheid der geheele natuur en een erfelijk

gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hunner

moeders lichaam, en die in den mensch allerlei zonden voortbrengt,

zijnde in hem als een wortel derzelve: is daarom zoo leelijk en

gruwelijk voor God , dat zij genoegzaam is om het mensclielijke

geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door den Doop niet gan-

schelijk te niete gedaan , noch geheel uitgeroeid , aangezien de zonde

daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit eene onzalige

fontein: hoewel zij nochtans den kinderen Gods tot verdoemenisse

niet toegerekend, maar door zijne genade en barmhaitigheid ver-

geven wordt; niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat

't gevoelen dezer verdorvenheid de geloovigen dikwijls zoude doen

zuchten, verlangende om van dit lichaam des doods verlost te

worden. En hierover verjverpen wij de dwalingen der Pelagianen,

die zeggen , dat deze zonde niet anders is dan uit navolging.

XVI. fQan bc ecmuige Seifie^inge ®ob§.

Wij gelooven , dat 't geheele geslacht Adams door d? zonde des

eersten menschen in verderfenisse en ondergang zijnde. God zich

zelven zoodanig bewezen heeft als Hij is, te weten: barmhartig en

rechtvaardig. Barmharlig , doordien dat hij uit deze verderfenisse

trekt en verlost degenen, die Hij in zijnen eeuwigen en onvergan-

kelijken raad , uit enkele goedertierenheid , uitverkoren heeft in

Jezus Christus, onzen Ileere, zonder eenige aanmerking hunner wer-

ken. Rechtvaardig y doordien Hij de anderen laat in hunnen val

en verderf, daar zij zich zelven in geworpen hebben.
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XVII. fSan be inebero^jvec^tingc beê gebatïett menêc^en.

Wij gelooven , dat onze goede God , dooi- zijne wonderlijke wijs-

heid en goedheid, ziende, dat zich de mensch alzoo in den lichame-

lijken en geestelijken dood geworpen en geheel ellendig gemaakt

had, zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al

bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem
zijnen Zone te geven, die worden zou van eene vrouw, om het

hoofd der slang te vertreden , en hem gelukzalig te maken.

XVIII. S8nn be aJïeuêdfiluorbiiige Seju ö^rtêti.

Wij belijden dan, dat God de belofte, die Hij den oudvaderen

gedaan had door den mond zijner heilige Pi ofeten , volbracht heeft,

zendende zijnen eigen, eeniggeboren en eeuwigen Zone in de wereld,

ten tijde van Hem bestemd, dewelke eens dienstknechts gestalte

aangenomen heeft en den mensche gelijk geworden is , waarachtiglijk

aannemende een ware menschelijke nature , met alle hare zwakhe-

den (uitgenomen de zonde), ontvangen zijnde in het lichaam der

gelukzalige maagd Maiia, door de kracht des Heiligen Geestes,

zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menschelijke nature

aangenomen, zooveel het lichaam aangaat, maar ook eene ware
menschelijke ziele, opdat Hij een ware mentch zoude zijn. Want
aangezien de ziel zoowel verloren was als het lichaam, zoo was
't van noode , dat Hij ze beide aanname , om dezelve beide zalig te

maken. Daarom belijden wij (tegen de ketterij der Wederdooperen,
die loochenen, dat Christus menschelijk vleesch van zijne moeder
aangenomen heeft) , dat Christus is deelachti</ geworden des vleesches

en blocds der kinderen; dat Hij eene vrucht der lendenen David»
is naar den vleesche, geworden uit den zade Davids naar den
vlccsche ; eene vrucht des öuiks van Maria ; geworden uit de vrouwe

;

eene spruite Davids; e^n scheule uit den wortel Isaï's; gesproten

uit het geslacht van Juda ; afkomstig van de Joden naar den
vlccsche; uit den zade Abrahams, aangezien Ilij aangenomen heeft

het zaad Abrahams en is zijnen broederen in alles gelijk gewordo)

,

uilgenomen de zonde: alzoo dat Hij in der waarheid onze Immu-
nuï'l is, dat is »God met ons."
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XIX. iönu be ijcrcenigingc cu t)ct onberêdjcib bcr ttoce natuven

®f)nêti in een perêoon.

Wij gelooven , dat door deze ontvangenisse de Persoon des Zoons

onafscheidelijk vereenigd en te zamen gevoegd is met de mensche-

lijke natuur; zoodat er niet zijn twee Zonen Gods, noch twee per-

sonen, maar twee naturen in eenen eenigen persoon vereenigd,

doch elke natuur hare onderscheidene eigenschappen behoudende.

Gelijk dan de Goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is,

zonder begin van dagen of einde des levens, vervullende hemel en

aarde, alzoo heeft de raenschelijke natuur Imre eigenschappen niet

verloren, maar is een schepsel gebleven , hebbende begin van dagen,

zijnde een eindige natuur, en behoudende al 'tgene dat een waar
lichaam toebehoort. En hoewel Hij derzelve door zijne verrijzenis

onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft Hij de waarheid zijner

menschelijke natuur niet veranderd, dewijl onze zaligheid en ver-

rijzenisse mede hangen aan de waaiheid zijns lichaams. Doch deze

twee naturen zijn alzoo te zamen vereenigd in één persoon, dat ze,

ook zelfs door zijnen dood , niet gescheiden zijn geweest. Zoo was

dan 'tgene Hij stervende in de handen zijns Vaders bevolen heeft

een ware menschelijke geest, die uit zijn lichaam scheidde, maar
hierentusschen bleef de Goddelijke natuur altijd vereenigd met de

menschelijke, ook zelfs als Hij in 't graf lag; en de Godheid hield

niet op in Hem te zijn, gelijk ze in Hem was als Hij een klein

kind was, hoewel zij zich voor eenen kleinen tijd zoo niet open-

baarde. Hierom bekennen wij , dat Hij ware God en ware mensch

is: ware God, om door zijne kraclit den dood te ovciwinnen, en

ware mensch, opdat Hij voor ons mocht sterven uit de zwakheid

zijns vleesches.

XX. ®ob t)ceft sijne red)löaaïbigï)cib cu barm^artigrieib t)ciöe5ei! in

Gljviötuê.

Wij gelooven, dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig

is, zijnen Zone gezonden heeft, om aan te nemen de natuur, in

welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in dezelve te voldoen

en te dragen de straffe der zonden door zijn zeer bitter lijden en

sterven. Zoo heeft dan God zijne rechtvaardigheid bewezen tegen



ART. XXI, YAN DE VOLDOENINGE CHKISTI. 13

zijnen Zone, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft, en heeft

iiilgestoit zijne goedheid en barmhartigheid over ons , die schuldig

en der verdoemenisse waardig waren , voor ons gevende zijnen Zone
in den dood door eene zeer volkomene liefde, en Hem verwekkende
tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem hadden de on-

sterfelijkheid en het eeuwige leven.

XXI. SSan be üolboeninge G^fjviêti, on^e» eenigeti ^oogepiieêteiê,

Door onè.

Wij gelooven, dat Jezus Christus een eeuwige Hoogepriester is,

met eede , naar de ordeninge Melchisedeks , en heeft zich zelven in

onzi'n naam voor zijnen Vader gesteld, om zijnen toorn te stillen

met volle genoegdoening, zich zelven opofferende aan het hout des

kruiï^os, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniginge onzer
zonden

,
gelijk de Profeten hadden voorzegd. Want daar is ge-

schieven , dut de straffe op den Zone Gods gelegd is , opdat wij

vrede hadden en dat wij door zijne striemen genezen zijn ; dat
Hij Ier slachtinye geleid is als een lam; met de misdadigers is ge-

rekend ; en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus,

hoewel hij Hem onschuldig verklaard had. Zoo heeft Hij dan be-

taald, dat Hij niet geroofd had, en heeft geleden , Hij rechtvaardig

voor de onrechlvaardigen ; en dat zoowel in zijn lichaam als in

zijne ziele, gevoelende de schi ikkelijke straf, die onze zonden ver-

diend hadden, zoodat zijn zweet werd gelijk druppelen bloeds , op
de aarde afloopende. Hij heeft geroepen: Mijn God, mijn God!
waarom hebt Gij mij verlaten! en heeft zulks alles geleden tot

vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus,
dat wij niet anders weten, dan Christus en dien gekruist; wij

achten 't al voor drek, om de uitnempndheid der kennisse onzes

Heeren Jezus Christus; wij vinden allerlei vertroostinge in zijn won-
den, en hebben niet van noode eenig ander middel te zoeken, ofte

versieren 4), om ons met God te verzoenen, dan alleen dezeeenige

offerande , eenmaal geschied, door welke de geioóvigen in eeuwig-

heid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak , waarom Hij door

den En^el Gods genaamd is Jezus, dat is Zaligmaker, vermits Hij

zijn volk verlossen zou van hunne zonden.

\) Te versieren betcckeut : uit te deukeu.
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XXII, S8an oiije rcAtüaorbigmafinge boor l^et

gelooüe in ^t^nè (S^riêtuê.

Wij gelooven , dat, om ware kennisse dezer groote verborgen-
heid te bekomen , de Heilige Geest in onze haiten ontsteekt een
oprecht geloove, hetwelk Jezus Christus met al zijne verdiensten om-
helst, Hem eigen rtiaakt en niets anders meer buiten Hem zoekt.

Want het moet noodzakelijk volgen , of dat niet al , wat tot onze zalig-

heid van noode is, in Jezus Christus zij; of, zoo het alles in Hem
is, dat degene, die Jezus Christus door het geloof bezit, zijne geheele

zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou, dat Christus niet ge-

noegzaam is, maar dat er nog benevens Hem iets meer toe behoeft,

ware eene al te ongeschikte Godslasteringe : want daaruit zou

volgen, dat Christus raaar eene halve zaligmaker ware. Daarom
zeggen wij ten rechte met Paulus , dat wij door 't geloof aVecn

,

of door 't geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch
wij verstaan niet, dat het, om eigenlijk te sprehen, 't geloove zelve

is, dat ons reclitvaardigt; want het is maar een instrument, waar-
mede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus

Christus, ons toerekenende alle zijne verdiensten en zoo vele hei-

lige werken, die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is

onze reclitvaardigheid : en het geloove is een instrument, dat ons

met Hem in de gemeenschap aller zijner goederen houdt, dewelke,

onze gewjrden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrij-

spreking van onze zonden.

XXIII. ®at onjc rec^tbaavbigmafiiige bestaat in be öergetingc

ber jonbcn en tocvefeninge ber geïjoovjaamïieib S^risiti.

Wij gelooven, dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergovinge

onzer zonden om Jezus Christus' wille, en dat daarin onze recht-

vaardigheid voor God begrepen is, gelijk David en Paulus ons lee-

ren , verklarende de gelukzaligheid des rt\cuschen te zijn ^ dat God
hcyn de gerechtigheid zonder de werken toerekent. En dezelfde Apostel

zegt: dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn , door de

verlossinge , die in Jezus Christus is. En daarom houden wij dit

fondament altijd vast, Gude alle de eere gevende, ons vernederende

en bekennende zoodanigen als wij zijn, zonder iets van ons zelven
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of van onze verdiensten te vermeten , steunende en rustende op de

gehoorzaamheid des gekruisten Christus alleen , dewelke onze is

,

wanneer wij in Hem gelooven : die is genoegzaam om alle onze

ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid to geven, de

consciëntie vrij makende van vreeze, verbaasdheid en verschrikkinge

om tot God te gaan , zonder te doen gelijk onze eei ste vader Adam
,

dewelke al bevende zich met vijgebladeren bedekken wilde. En
voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op

ons zelven of op eenige andere schepselen , hoe weinig het ook

ware, wij moesten, eylacen , verslonden worden. En daarom moet
een iegelijk zeggen met David : Heere ! ga niet in het gerichte met

uwen knecht; want niemand, die leeft, zal voor uw aangezicht

rechtvaardig zijn.

XXIV. S3an be ïjeiligmafinge be§ meuêd^en en be goïbe tuerïeu.

Wij gelooven, dat dit waarachtig geloove, in den mensch gewrocht

zijnde door het gehoor des Woords Gods en de werking des Heili-

gen Gecstes , hem wederbaart en maakt tot eenen nieuwen mensch

,

en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de

slavernij der zonde. Daaiom is het zoo verre van daar , dat dit recht-

vaardigmakend geloove de menschen zoude doen verkouden 1) in

een vroom en heilig leven, dat zij daarentegen zonder hetzelve nim-
mermeer iets doen zullen uit liefde Gods, maar alleen uit liefde

huns zelfs en uit vreeze van verdoemd te worden. Zoo is het dan
onmogelijk, dat dit heilig geloove ledig zij in den mensch: aange-

zien wij niet spreken van oen ijdel geloof, maar van zulk een

,

'twelk de Schrifiure noemt een geloof, dat door de liefde werkt,

dat den mensch beweegt om zich te oefenen in de werken, die

God in zijn Woord geboden heeft; welke werken, als zij voortko-

men uit den goeden wortel des geloofs, goed en bij Goêle aange-

naam zijn, overmits zij alle door zijne genade geheiligd zijn;

hierentusschen komen zij niet in rekening om ons t^' i echtvaardigen.

Want het is door 't geloove in Christus, dat wij gerechtvaardigd

worden , ook eer w ij goede werken doen , anderszins zouden zij niet

meer kunnen goed zijn, dan eene vrucht des booms goed zijn kan

1) Verkouden beteckent: verkoelen.
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vóórdat de boom goed is. Zoo doen wij dan goede werken ; maar niet

om te verdienen (want wat zouden wij verdienen?), ja, wij zijn in

God gehouden voor de goede werken, die wij doen, en niet Hij in

ons 1): aangezien Hij het is, die in ons werkt het willen en hel

volbrengen naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op 'tgene

dat er geschreven staat: Wanneer gij zult gedaan hebben al het-

gene u bevolen is, zoo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten , want
wij hebben maar gedaan hetgene wij schuldig waren te doen.

Ilierentusschen willen wij niet loochenen, dat God de goede werken
beloont; maar het is door zijne genade, dat Hij zijne gaven kroont.

Voorts, al is 't dat wij goede werken doen, zoo gronden wij toch

onze zaligheid niet daarop: want wij kunnen geen werk doen, ot

het is besmet door ons vleesch en ook strafwaardig; en al konden
wij eenig vooitbrengen, zoo is toch de geJachtenisse van cciie

zonde genoeg, dat 'tzelve vf>n God zoude verworpen worden. Alzoo

dnn zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaaits diij-

vende zonder eenige zekerheid, en onze arme consciëntiën zouden

altijd gekweld worden , indien zij niet steunden op de verdiensten

des lijdens en stervens onzes Zaligmakers.

XXV. ^aw f)et ofbocii bev cevemonieeïe SSet.

Wij gelooven , dat de ceremoniën en figuren der Wet opgehouden
hebben met de komste van Christus, en dat alle scliaduwen een

einde genomen hebben; alzoo dat het gebruik van dien onder de

Ciiristenen weggenomen moet worden ; nochtans blijft ons de waar-
heid en substantie van dien in Christus Jezus, in denwelken zij

hare vervulling hebben. Hierentusschen gebruiken wij nog de ge-

tuigenissen
,
genomen uit de Wet en de Profeten , om ons in het

Evangelie te bevestigen, en ook om ons leven te reguleeren, in alle

eeibaarheid tot Gods eere, achtervolgende zijnen wil.

XXVI. $8nn be ceiiige tioovbibbinge Gïjiiêti.

Wij gelooven, dat wij geenen toegang hebben tot God dan alleen

door den eenigen Middelaar en Voorspraak , Jezus Christus , den

1) Wij zijn in God gehouden en niet Hij in ons, beteckent : \\'ij zijn bij

God in de schuld voor onze goede werken, en niet Hy bij ons.
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rechtvaardige, dewelke hierom mensch geworden is, vereenigende

te zanuen de GoddeUjke en nienschelijke natuur, opdat wij, rnenschen,

eenen toegang zouden hebben tot de Goddelijke Majesteit, anders-

zins ware ons de toegang gesloten. Maar deze Middelaar, dien de

Vader ons heeft gegeven tusschen Hem en ons, moet ons door zijne

grootheid niet verschrikken, om ons een ander, naar ors goed-

dunken, te doen zoeken. Want daar is niemand, noch in den he-

mel , nocli op de aarde onder de schepselen , die ons liever heeft

dan Jezus Christus, dewelke, hoewel Hij i>i de geslaltenisse Gods was,

nochtans zich zdvcn vernietigd heeft, aannemende de gestaltcnisse eens

rnenschen en eens knechts voor ons, en i's i7i alles zijnen broederen

gelijk geworden. Indien wij nu eenen anderen Middelaai' zoeken moes-

ten , die ons goedgunstig ware: wien zouden wij kunnen vinden, die

ons meer beminde dan Hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft,

ook toen wij zijne vijanden waren? En zoo wij eenen zoeken, die

macht en aanzien heeft, wie is er, die des zooveel heeft als degene,

die gezeten is ter rechterhand zijns Vaders, en die cdle macht heeft

m den hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord woiden
dan de eigen welbeminde Zone Gods? Zoo is dan alleen door een

mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert, in

plaats van die te eeron , doende 'tgene zij nooit gedaan, noch begeerd

hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgons hunnen schul-

digen plicht verworpen, als blijkt uit hunne schriften. En hier moet
men niet voorbrengen, dat wij 't niet waardig zijn; want het heeft

hier de meening niet, dat wij onze gebeden op onze waardigheid

zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardig-

heid onzes Hoeren Jezns Christus, wiens rechtvaardigheid de onze

is door het goloove. Daarom de Apostel, willende deze zotte vreeze,

of veel meer dat mistrouwen van ons nemen , zegt ons , dut Jezus

Christus zijnen broederen in alles gelijk moest xoordcn , opdat Hij

een barmhartige en een getrouwe Hoogepriestcr zoude zijn, om de

zonden des volks te verzoenen; xücint in 'tgene Hij zelf, verzocht

zijnde, geleden heeft, kan Hij degenen, die verzocht vjorden , te

hidpe komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om
tot Hem te gaan , zegt hij : Dewijl loij dan eenen grooten JIoo-

gcpriester hdéen, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk

Jezus, den Zone Gods, zoo laat ons deze belijdcnisss vasthouden.

Want wij hebben geenen Hoogepriestcr, die niet kan medelijden
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hebben met onze zwakheden , maar die in alle dingen gelijk als

loij is verzocht geweest , doch zonder zonde. Laat ons dan met
vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat uij barm-
hartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te

worden, ter bekwamer tijd. Dezelfde Apostel zegt, dat wij vrijheid

hebben tot den ingang des heiligdoms door het bloed van Jezus;

zoo laat ons dan toegaan , zegt hij , in volle verzekerdheid des ge-

loofs enz. Desgelijks : Christus heeft een onvergankelijk priester-

dom ; ivaarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen, die

door Hem tot God gaan: a'zoo Hij altijd leeft om voor hen te

bidden. Wat ontbreekt er meer, dewijl Christus zelf deze uitspraak

doet: Ik ben de weg en de loaarheid en het leven; niemand komt
tol den Vader dan door Mijl Waartoe zouden wij eenen anderen

Voor?preker zoeken? Aangezien het Gud beliefd heeft, ons zijnen

Zoon tot Voorspreker te geven , laat ons Hem niet verlaten ora

eenen anderen te nemen, of veel meer eenen anderen te zoeken,

zonder Hem immermeer te vinden ; want als God Hem ons gegeven

heeft, zoo wist Hij wel, dat wij zondaars waren. Daarom, achter-

volgende het bevel van Christus, zoo roepen wij den hemelschen

Vader aan door Christus, onzen eenigen Middelaar, gelijk v/ij in

't gebed des Heeren geleerd zijn, verzekerd zijnde, dat ai wat wij

den Vader in zijnen naam bidden zullen , ons zal gegeven worden.

XXvn. J8au be atgeiiieeue e^viêtelijfe Kerfe.

Wij gelooven en belijden eene eenige katholieke of algemeene
Kerke, dewelke is eene heilige vergaderinge der ware Christ-geloo-

vigen , alle hunne zaligheid verwachtende in Jezus Chiistus, ge-

wasschen zijnde door zijn bloed
,

geheiligd en verzegeld door den
HeiligtMi Geest. Deze Keike is geweest van den beginne der wereld

af en zal zijn tot het einde toe; als daaiuit blijkt, dat Christus

een eeuwig Konii)g is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan.

Kn dt. e heilige Kerke wordt van God bewaard of staande gehouden
tegen het woeden der geheele wereld ; hoewel zij somwijlen een
tijdlang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de

oogen der menschen. Gelijk zich de lleere, gedurende den gevaar-

lijken tijd onder Acliab, zeven duizend menschen behouden heeft,

die hunne knieën voor Baül niet gebogen hadden. Ook mede is
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deze heilige Kerke niet gelegen, gebonden of bepaald in eene zekere

plaats of aan zekere personen , maar zij is verspreid en verstrooid

door de geheele wereld : nochtans te zatnen gevoegd en vereenigd

zijnde met hart en wille in éénen zelfden Geest, door de kracht

des geloofs.

XXVIII. 2)at een iegeïijf êcf)ulbig iê gic^ tij be luave ^erfe

te boegen.

Wij gelooven , aangezien deze heilige vergadering is oene ver-

zameling dergenen, die zalig worden, en dat buiten dezelve gcene

zaligheid is, dat niemand, van wat staat of qualiteit hij zij, zich

behoort op zich zelven te houden, om op zijn eigen persoon te

staan; maar dat zij allen schuldig zijn zich zelven daarbii te

voegen en daarmede te vereenigen; onderhoudende f!e eenigheid

der Kerke, zich onderwerpende der onderwijzinge en tucht derz'^lve,

den hals buigende onder het juk van Jezus Christus, en dienenle

de opbouwinge der broederen, naar de gaven, die hun God ver-

leend heeft, als onderlinge lidmaten eens zelfden lichaams. En
opdat dit te beter mochte onderhouden worden, zoo is het ambt
aller geloovigen , achtervolgende het Woord Gods, zich af te sch-^i-

den van degenen, die niet van de Kerk zijn, en zich te voegen tot

deze Vergadering, hetzij op wat plaats dat ze God gesteld heeft:

al ware 't schoon zoo , dat de magistraten en plakkaten der prinsen

daartegen waren , en dat de dood of eenige lichamelijke straf

daaraan hing. Daarom, al degenen, die zich van dezelve afscheiden

of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods.

XXIX. JBon ï)et onberêc^eib en be merftceïeiien bev roaxc en
üalêrf)e ^erfe.

Wij gelooven , dat men wel naarstelijk en met goede voorzichtig-

heid, uit den Woorde Gods, behoort te onderscheidon, welke de
ware Kerke zij: aangezien dat alle sekten, die hedendaags in de
wereld zijn , zich met den naam der Kerke bedekken. Wij spreken
hier niet van het gezelschap der hypocrieten , welke in de Kerk
onder de goeden vermengd zijn, en hierentusschen van de Kerk
niet zijn, hoewel zij naar Let lichaam in dezelve zijn; maar wij
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zeggen, dat luen het lichaarn en de gemeenschap der ware Kerke

onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen , dat zij de Kerk

zijn. De merkteekenen om de ware Kerke te kennen zijn deze: zoo

de Kerk de reine predicatie des Evangeliums oefent; indien zij ge-

bruikt de reine bediening der Sacramenten, gelijk ze Christus in-

gesteld heeft; zoo de kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonden

te straücn. Kortelijk, zoo men zich aanstelt naar het zuivere Woord
Gods, verwerpende alle dingen, die daartegen zijn, houdende

Jezus Christus voor het eenige Hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk

de ware Kerke kennen: en het staat niemand toe, zich daarvan te

scheiden. En aangaande degenen, di^ van de Kerk zijn, die kan

men kennen uit de merkteekenen der Christenen , te weten uit het

geloove, en wanneer zij, aangenomen hebbende den eenipen Zalig-

maker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid niijagen

;

den waren God en hunnen naaste liefhebben ; niet afwijken , noch

tei' rechter-, noch ter linkerhand, en hun vleesch ki ui,«igende niet

zijne werken. Alzoo nochtans niet, alsof daar nog geene groote

zwakheid in hen zij , maar zij strijden daartegen door den Geest

alle de dagen huns levens; nemende gestadiglijk hunne toevlucht

tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid d-

s

Heeren Jezus, in denwelken zij vorgevinge hunner zonden hebben,

door 't geloove in Hem. Aangaande de valsche kerk, die .«;chrijft

zich en harer ordinantiën meer macht en autoriteit toe, dan den

Woorde Gods, en wil zich het juk van Christus niet onderwerpen;

zij bedient de Sacramenten niet, gelijk Christus in zijn Woord ver-

ordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goed

dunkt; zij grondt zich meer op de menschen, dan op Christus; zij

vervolgt degenen , die heiliglijk leven naar het Wooid Gods en die

haar bestraffen van hare gebreken
,
gierigheid en afgodeiijen. Deze

twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden.

XXX. J8an tt regeeringe ber ^crTe boor fcrfelijfe nniBlcu.

Wij gelooven , dat deze ware Kerke geregeerd moet worden naar

de geestelijke politie 1), die ons onze Heere liecft geleei'd in zijn

Woord; namelijk dat er Dienaars of Herders moeten zijn, om Gods

l) l'olitie , bcU'ekuiit: iuricliting.



AKT. XXXn , VAN DK DISCIPLINE OF TUCHT DER KERK. 21

Woord te pieJikeu en de Sacramenten te bedienen; dat er ook Op-
zieners en Diakenen zijn , om met de Herders te zijn als de Raad
der Kerke, en door dit middel de ware religie te onderhouden en
te doen dat de ware leer haren loop hebbe ; dat o k de overtreders

op geestelijke wijze gestraft worden en in den toom gehouden ; dat

ook de armen en bodrukten geholpen en getroost worden, naardat
zij van noode hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de
kerken wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren
worden

, die getrouw zijn , en naar den regel , dien de heilige Pau-
lus daarvan geeft in den brief tot Timotheüs.

XXXI. ^an bc 2)ieuQren, Oubcriingen en ©taïenen.

Wij gelooven, dat de Dienaars des Woord s Gods, Ouderlingenen
Diakenen tot hunne ambten behooron verkoren te worden door wet-
telijke verkiezing der Kerk, met aanroeping des naams Gods en
goede orde, gelijk hot Woord Gods leert. Zoo moet zich dan een
iegelijk wel wachten, door onbehoorlijke middelen zich in te drin-

gen, maar is schuldig den tijd te verwachten, dat hij van God be-
roepen wordt, opdat hij getuigenis hebbe van zijne beroeping, om
van dezelve verzekerd en gewis te zijn , dat zij van den Ileeie is.

En aangiiande de Dienaars des Woords, in wat plaats dat zij zijn,

zoo hebben zij ééiie zelfde macht en autoriteit, zijnde aliegader

Dienaars van Jezus Christus, des ecnigen algemeenen Bisscbops en
des eenigen Hoofds der Kerke. Daarenboven, opdat de heilige or-

dinantie Gods niet geschonden worde, of in verachting kome, zoo
zeggen wij, dat een ieder de Dienaars des Wooids en de Ouder-
lingen der Kerk in zonderlinge achting behoort te hebben om des
werks wille, dat zij doen, en in vrede met hen te zijn zonder raur-

murecring, twist of tweedracht , zooveel mogelijk is.

XXXII. SSan be ovbc en biêcipline of tuc^t bcr ^erf.

Hierentusschen gelooven wij , hoewel het nuttelijk en goed is , dat
die Regeerders der Kerke zijn onder zich zekere ordinantie instellen

en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij

nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgene ons
Christus, onze eenige Meester, frourdincord heeft. En danr.mi ver-



22 BKLIJDBNISSE DES GELOOF8.

werpen wij alle mensohelijke vonden «n alle wetten, die men zoude

willen invoeren , om God te dienen en door dezelve de consciëiitiën te

binden en te dwingen , in wat manier het zoude mogen zijn. Zoo
nemen wij dan alleen aan hetgene dienstelijk is om eendraclitigheid

en eenigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden
in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëi.scht wordt de excommu-
nicatie of de ban , die daar geschiedt naar den Woorde Gods , met
hetgene daaraan hangt.

XXXIIl. SSan be ©ocramenten.

Wij gelooven dat onze goede God, acht hebbende op onze gio-

vigheid en zwakheid, ons heeft verordend de Sacramenten, om aan i)

ons zijne beloften te verzegelen , en om panden te zijn der goedwil-

ligheid en genade Gods tot onswaart, en ook om ons geloove te

voeden en te ondeihouden, dewelke Hij gevoegd heeft bij het woord
des Evangeliums, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te

stellen, zoowel hetgene Ilij ons te verstaan geeft door zijn Woord,
als hetgene Hij inwendig doet in onze harten, bondig en vast ma-
kende in ons de zaligheid , die Hij ons mededeelt. Want het zijn

zichtbare waarteekencn en zegelen van eene inwendige en onzien-

lijke zaak, door 't middel derwclke God in ons werkt door da

kracht des Heiligen Geestes. Zoo zijn dan de teekenen niet ijdel

,

noch ledig, om ons te bedriegen; want Jezus Christus is de waar-

heid van dien, zonder wien wij niet met allen zijn zouden. Voorts zijn

wij tevreden met het getal der Sacramenten, die Christus, onze

Meester, ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te

weten : het Sacrament de Doops en des heiligen Avondmaals van

Jezus Christus.

XXXIV. «Bqu hm ^eiïigen 2)oop.

Wij gelooven en belijden, dat Jezus C/jriV/'i/s, die het einde der

wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alfe

andere bloedstortingen, die men zoude kunnen of willen doen tot verzo»-

ning en voldoening der zonden ; en dat Hij, afgedaan hebbende de Besnij-

1) De I.aMjnsohc tekst, evenals Je aitgovcn van vóór IGJl, heeft: in.
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denis, die met bloed geschiedde, in de plaats derzelve beeft ver-
ordend het Sacrament des Doops, door hetwelk wij in de Kerke
Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religiën af-

gezonderd worden, om geheel Hem toegeëigend te zijn, zijn merk-
en veldtoeken dragende; en dient ons tot een getuigenis, dat Hij

in eeuwigheid onze God zijn zal , ons zijnde een genadig Vader.
Zoo heeft Hij dan bevolen te doopen al degenen , die de zijnen zijn

,

'in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geesles, alleen

met rein water; ons daarmede te verstaan gevende, gelijk het water
de vuiligheid des lichaams afwascht, wanneer wij daarmede be-
goten worden, hetwelk op het lichaam desgenen, die den Doop
ontvangt, gezien wordt en besprengt hem, dat alzoo het bloed van
Christus hetzelfde van binnen in de zielen doet door den Heiligen
Geest, dezelve besprengende en zuiverende van hare zonden, en
ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet
dat zulks door het uiterlijke water geschiedt, maar door de be-
sprenging des dierbaren bloeds des Zoons Gods, die onze Roode
Zee is, door welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tiran-

nieën van Pharao, welke is de duivel, en in te gaan in het geeste-

lijke land Kanaan. Alzoo geven ons de Dienaars van hunne zijde

het Sacrament en hetgene dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft
hetgene door het Sacrament beduid wordt, te welen de gaven en
onzienlijke genaden, wasschende, zuiverende en reinigende onze
zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten
vernieuwende en dezelve vervullende met alle vertroosting, ons
gevende eene ware verzekerdheid zijner vaderlijke goedheid, ons den
nieuwen mensch aandoende en den ouden uittrekkende met alle

zijne werken. Hierom gelooven wij, dat, zoo wiens voornemen is

in het eeuwige leven te komen , die moet maar eens gedoopt wor-
den met den eenigen Doop , zonder denzelven immermeer te her-
halen ;

want wij ook niet tweemaal kunnen geboren worden. Doch
deze Doop is niet alleen nut zoolang het water op ons is

,

en dat wij 't water ontvangen, maar ook al den tijd onzes levens.

Hierom verwerpen wij de dwaling der Wederdooperen, die niet

tevreden zijn met een eenig Doopsel , dat zij eens ontvangen heb-
ben , en daarenboven verdoemen den doop der kiuderkens der geloo-
vigen , dewelke wij gelooven , dat men behoort te doopen en met
het merkteeken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens
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in Israël bcsne.rlen werden op (Inzclfile beloften, din onzon lanilincn

gedaan zijn. En voorwaar, Cliristus lieeft zijn bloed niet min ver-

poten om de kinderkens der geloovigen te wasschen , dan Hij go-

daan heeft om de volwassenen. En daarom behooren zij het toeken

te ontvangen en hot Sacrament van hetgene, dat Ciirislus voor h'rn

gedaan heeft; gelijk de Ileere in de wet beval hun mede te deelen

het Sacrament des lijdons en stervens van Christus, kort nadat 7ij

geboren waren, offerende voor hen een lammoken, hetwelk was

een Sacrament van Jezus Chiistus. Daarenboven, hetgene de Be-

snijdenis deed aan het Joodsche volk, hetzelfde doet de Doop aan

on7e kinderen, welke de oorzaak is, waarom de heilige Paulus

den doop noemt de hcsnijdenisse CJiristi,

XXXV. SSait Ijct Tjellig Slüonbmaat on^c» peeren ^^icju Sljvifti.

Wij gelooven en belijden, dat onze Zaligmaker Jezus Christus

het Sacrament des heiligen Avondmaals verordend en ingesteld heeft,

om te voeden en te onderhouden degenen, die Hij ahecde weder-

geboien en in zijn huisgezin, welke is zijne Kerke, ingelijfd heeft.

Nu hebben d:?genen, die wedergeboren zijn, in zich twee.lerlei leven :

bet ééne lichamelijk en tijdelijk^ hetwelk zij van hunne eerste ge-

booite medegebracht hebben, en is allen mensriien gemeen; het

andere is geeslelijh en hcmchch, hetwelk hun gegeven wordt in de

tweede geboorte, welke geschiedt door 't Woord des Evangeliums,

in de gemeenschap des lichaams van Christus; en dit leven is nii^t

gemeen dan alleen don uitverkorenen Gods. AIzoo hcift ons God
tot onderhouding des lichamojjjken en aardschen levens aardsch en

gemeen brood verordend, hetwelk daartoe dienstelijk is, en is allen

gemeen zoowel als het leven. Maar om het geeslelijk en hemelsch

leven te onderhouden, bi^twelk de geloovigen hebben, heeft hij hun
gezonden een levendig biood, dat van den hemel nedergedaald is,

te weten Jezus Christus , dewelke het geestelijk loven der geloovi-

gen voedt en onderhoudt, als Hij gegeten, dat is toegeëigend en
ontvangen wordt door het geloove in den geest. Om ons dit geestelijk

en hemelsch brood af te beelden, heeft Christus verordend een aardsch

en zienlijk brood, hetwelk een Sacrament is van zijn lichaam, en

den wijn tot een Sacrament zijns bloeds, om ons te betuigen, zoo

waarachtiglijk als wij het Sacrament ontvangen en liouden in onze
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handen en hetzelve eten en drinken raet onzen monde, waarmedo
ons leven daarna onderhouden wordt, dat wij ook zoo waarachtig-

lijk door 't g-eloof (hetwelk de hand en mond onzer zielen is) het

ware lichaam en het hloed 1) van Christus, onzes eenigen Zalig-

makers, ontvangen in onze ?ielen tot ons geestelijk leven. Nu, zog

is het zeker en ongetwijfeld, dat ons Jezus Christus zijne Sacra-

menten niet tevergeefs heeft bevolen. Zoo werkt Hij dan in ons al

Avat Ilij door deze heilige teekenen ons voor oogen stelt: hoewel

de wijze ons verstand te loven gaat en ons onbegrijpelijk is,, gelijk

de werking des Heiligen Geestes verborgen en onbegrijpelijk is.

üaarentuspchen zoo feilen wij niet, als v/ij zeggen, dat hetgene van

onn gegeten en gedronken wordt het eigenlijk en rjatuurlijk lichaam

en het rigon bloed van Chi istus is ; maar de wijze , op welke wij

dezelve nuttigen, is niet de mond, maar de geest, door 'tgeloove.

AIzoo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods,

zijns V'aders, in de hemelen, en laat toch daarom niet, ons zijns

deelachtig te maken door het geloove. Deze maaltijd is ecne gees-

telijke tafel, aan dewelke Christus zich zelven ons mededeelt met
al zijne goederen, en doet ons aan dezelve genieten zoowel zich

zelven als de verdiensten zijns lijdcns en stervens; voedende, ster-

kende en vertroostende onze arme troostelnoze ziele door het eten

zijns vleeschcs en dezelve verkwikkende en veimakcnde door den
drank zijns blocdi?. Voorts, hoewel de Sacramenten met de betee-

konde zaken te zamen gevoegd zijn, zoo worden zij nochtans

inet deze tv.'ee zaken van allen niet ontvangen. De goddelooze ont-

vangt wel het Sacrament tot zijne verdoemenisse, maar hij ontvangt
niet de waarheid des Sacranients: gelijk als Judas en Simon de

toovenaar beiden wel het Sacrament ontvingen, maar niet Christus,

die door hetzelve beteekend wordt, hetwelk den geloovigen alleen

medegedeeld wordt. Ten laatste: wij ontvangen het heilige Sa-

crament in de verzamelingen des volks Gods met ootmoedigheid en

eerbiedinge, onder ons houdende eene heilige gedachtenis des doods
van Cl ristus, onzes Zaligmakers, mot dankzegging, en doen aldaar

belijdenisse onzes geloofs en der Christelijke religie. Daarom be«

hoort zich niemand daartoe te begeven, zonder zich zelven eerst

wel beproefd te hebben; opdat hij, etende van dit brood en drin-

1) De Latijiisclie uitg.ivc heeft: vrrum sanynincm J. i, het ware bloed.
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kendo uit dezen drinkbeker, niet ete en drinke zich zelven het

oordeel. Korteiijk, wij zijn door het gebruik dezes heiligen Sacra-

luents bewogen tot een vurige liefde jegens God en onzen naaste.

Daarom verweipen wij alle vermengelingen en verdoemelijke von-

den, die de nien^chen bij de Sacramenten gedaan en gemengd
hebben, als ontheiligingen derzelven, en zeggen, dat men zich

moet laten vergenoegen met de verordening, die Christus en zijne

Apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan ge-

sproken hebben.

XXXVI. S8an f)ct ambt ber Düer^eib.

Wij gelooven , dat onze goede God , uit oorzaak der verdorvenheid

des menschelijken geslachts. Koningen, Prinsen en Overheden ver-

ordend heeft, willende, dat de wereld geregeerd worde door wetten

en politiën , opdat de ongebondenheid der menschen bedwongen
worde en het alles met goede oidinantie onder de menschen toega.

Tot dien einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen gege-

ven tot straffe der hoozen en hescJierrning der vromen . En hun ambt
is, niet alleen acht te nemen en te waken over de Politie, maar
ook de hand te houden aan den heiligen Kerkedienst: om te we-
ren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, om het

rijk des Antichrists te gronde te werpen, en het Koninkrijk van

Jezus Christus te voorderen ; 't Woord des Evangeliunis overal te

doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde,
gelijk Hij in zijn Woord gebiedt. Voorts: een ieder, van wat qua-

liteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich aan de Overheden
te onderwerpen , schattingen te betalen , hun eere en eerbiedinge toe

te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen, die niet strij-

den tegen Gods Woord, voor hen biddende in hunne gebeden, op-

dat ze de Heere stieren wille in al hunne wegen, en dat wij een

(gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid.

En hierover verweipen wij de Wederdoopers en andere oproerige

menschen, en in 't gemeen al degenen, die de Overheden en Ahigi-

Btraten verwei'pen en de Justitie omstooten willen , invoerende de
gemeenschap der goederen , en verwarren de eerbaarheid , die God
onder de menschen gesteld heeft.
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XXXVII. SBau ^et ïaatête Dorbeeï.

Ten laatste gelooven wij achtervolgende 't Woord Gods, dat als

de tijd, van den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is),

gekomen en 't getal der uitverkorenen vervuld zal zijn , onze Heere

Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk,

gelijk Hij opgevaren is, met groote heerlijkheid en majesteit, ora

zich te verklaren een Richter te zijn over levenden en dooden, deze

oude wereld in vuur en vlam stellende, om dezelve te zuiveren. En
alsdan zullen persoonlijk voor dezen grooten Richter verschijnen

alle menschen , zoowel mannen als vrouwen en kinderen , die van

den aanheginne der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn,

verdagvaard zijnde door de stemme des archangels en door het

gekiank der Goddelijke bazuin. Want al degenen, die gestorven

zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te zamen
gevoegd en vereenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk

zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen, die alsdan nog
leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen

in een oogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden.

Alsdan zullen de hoeken (dat is de consciëntiën) geopend en de

dooden geoordeeld worden , naar hetgene zij in de wereld gedaan
zullen hebben, 'tzij g^ed of kwaad. Ja, de menschen zullen reken-

schap geven van alle onnutte woorden, die zij gesproken zullen

hebben , die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf

acht: en dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der men-
schen openbaarlyk voor allen ontdekt worden. En daarom is de ge-

dachtenisse dezes Oordeels met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor

de boozen en goddcloozen, en zeer wenschelijk en troostelijk voor

de vromen en uitverkorenen, dewijl alsdan hunne volle verlossinge vol-

bracht zal worden , en zullen aldaar ontvangen de vruchten des arbeids

en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hunne onnoozelheid

zal van allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wrake
zien, die God tegen de goddeloozen doen zal , die ze getiranniseerd,

verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld ; dewelke over-

wonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciëntiën
,

en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal

zijn, om gepijnigd te worden in liet eeuwige nuur . hetwelk deti

duivel en zijnen engelen bereid is, en daarentegen de geloovigen en
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uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en cere. De

Zone Gods zal hunnen naam lelijdcn voor God zijnen Vader en

zijne uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hunne oogcn

afcjeivischt v:orde7i; hunne zake, die nu tegenwoordig van vele

Richteren en Overheden als kcttersch en goddeloos vordoeiiid wordt,

zal bekend worden de zake des Zoons Gods te zijn, on tot eene

genadige vergelding zal hen de Ileere zulk eene heoilijkhoid doen

bezitten, als het hart eens monschen nimmermeer zoude kunnen

bedenken. Daarom verwachten wij dien grooten dag met een r^root

verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus

Christus onzen Ileere.

EINDE DER CONFESSIE.



(£^hd)i^Mmn of Dubcvlylj^ingc iit öe ©(jrlftcltife

2iii't, liie i« bc 5Jcï>ev(attbfdjc (Sercfovmcci'bc Jïcvfen en

©fl|o(en geïecvb iüox'öt.

De efjrste Zoxdao.

i Vr, Welke is uw eenige troost, beide in het leven en sterven?

Jntw. Dot ik rnet lichaam en ziele, beide in hot leven en ster-

ven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Cliristus

eigen ben, die met zijnen dierbaren bloede voor alle mijne zonden

volkomenlijk betaald en mij uit alle geweld des duivels verlost heeft,

en alzoo bewaart, dat, zonder den wille mijns hemelschen Vaders,

geen baar van mijn hoofd vallen kan, ja, ook dat mij alle ding

tot mijne zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door zijnen

Heiligen Geest des eeuwigen levens verzekert en Hem voortaan te

leven van harte willig en bereid maakt.

Ilom. 14 : 8. 1 Cor. 6 : 19. 1 Cor. 3 .- 2^. Tit. 2 : 14. 1 Pttr. 1 :

18. 1 Joh. 1:7 eu 1 Jüh. 3, Hebr. 2 : 14. 1 Juh. 3 : 8. Juli. 8 :

34, 35. 3ü. Joh. 6 : 39. Joh. 10 : 28. 2 ïhcsa. 3 : 3. l Petr. 1 : 5. Mutth.

10 : 30. Lue. 21 : 18. Koiu. 8 : 28. 2 Cor. l : 22. 2 Cor. 5 : 5,

Efez. 1 : 14. Rom. 8 : 16. Rom. 8 : 14. 1 Joh. 3 : 3.

2 Fr. Hoe vele stukken zijn u noodig te weten, opdat gij in

dezen troost zalig lijk leven en sterven moogt?
/bitw. Drie stukken. Ten eerste: hoe gruot mijne zonde en ellende

zij. Ten andere: hoe ik van alle mijne zonde en ellende verlost

worde. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dank-

baar zijn.

Mutth. 11 : 28, 29, 30. Efez. 5 : 8. Joh. 9 : 41. Matth. 9 : 12. Rom.

3:11. 1 Joh. 1 : 9, 10. Joh. 17 : 3. HauJ. 4 : 1?, en 10 : 43. Efez.

5: 10. I's. 50:14. Matlh. 5 : lÜ. 1 Putr. 2 : 12 Roti;. C : 13. 2 Tim. 2 : 13
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HET EERSTE DEEL.

fSan be» tnen§d)en eïïenbe.

II. Zondag.

3. Vr. Waaruit kent gij uwe ellende?

Antvo. Uit de Wet Gods.

Rom. 3 : 20.

4. Vr. Wat eischt de Wet Gods van ons?

Antvj. Dat leert ons Christus in eene hoofd.som, Matth. 22 : 37—40

:

Gij zult liefhebben den Jlecre uwen God mei geheel uw harie , mei
geheel uive ziele, met geheel uw verstande en met gehee/ uwe kracht.

Dit is het eerste en het groot gebod. En het tweede, dezen gelijk,

is: Gij zult uwen naaste liefhebben als u zelven. Aan de7e twee

geboden hangt de gansche Wet en de Profeten.

Deut. 6 : 5. Lev. 19 : 18. Mare. 12 : 30. Luc. 10 : 27.

5. Vr. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden?
Antw. Neen ik ; want ik ben van nature geneigd God en mijnen

naaste te haten.

Kom. 3 : 10, 20, 23. 1 Joh. 1 : 8 , 10- Hora. 8 : 7. Efez. 2 : 8.

Tit. 3 : 3. Gen. 6 : 5 en 8 : 2J. Jer. 17:9. lioui. 7 : 23.

III. Zondag.

6. Vr. Heeft dan God den mensch alzoo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij ; maar God heeft den mensch goed en naar zijn

evenbeeld geschapen , dat is in ware gerechtigheid en heiligheid

,

opdat hy God zijnen Schepper recht kennen, Hem van harte lief-

hebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zoude, om Hem
te loven en te prijzen.

Gen. 1 : 31. Gen. 1 : 26, 27. Efez. 4 : 24. Coloss. 3 : 10. 2

Cor. 3:18.

7. Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des menschen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voor-
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ouderen, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur alzoo is

verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en gebo-

ren worden.

Gen. 3. Rom. 5 : 12, 18, 19. Ps. 51 : 7. Gen. 5 : 3.

8. Fr. Maar zijn wij alzoo verdorven, dat wij ganschelijk onbe-

Ivwaam zijn tot eonig goed en geneigd tot alle kwaad?

Antiu. Ja wij ; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wederge-

boren worden.

Gen. 8 : 21 eu 6 : 5. Job 14 : 4 en 15 : 14, 16, 35. Joh. 3 : 6.

Jes. 53 : 6. Joh. 3 : 3, 5. i Cor. 12 : 3. 2 Cor. 3 : 5.

IV. Zondag.

9. Vr. Doet dan God den mensche geen onrecht, dat Hij in

zijne Wet van hem eischt wat hij niet doen kan?
Antw. Neen Hij : want God heeft den mensch alzoo geschapen,

dat hij dat konde doen: maar de mensch heeft zich zelven en alle

zijne nakomelingen, door het ingeven des duivels en door moed-
willige ongehoorzaamheid , van deze gaven beroofd.

Efez, 4 : 24. Gen. 3 : 13. 1 Tim. 2 : 13. Gen. 3 : 6. Kom. B : 12.

Luc. 10 : 30.

iO. Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft

laten?

Antw. Neen Hij, geenszins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk

beide over de aangeboren en werkelijke zonden , en wil die door

een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen , alzoo Hij

gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al het-

gene geschreven is in het hoek der Wet, om dat te doen.

Gen. 2 : 17. Kom. 5 : 12. Ps. 50 : 21 en 5 : 6. Knli. 1 : 2. E.xod.

20 : 5 en 34 : 7. Rom. 1 : 18. Efez. 5 : 6. Deut. 27 : 26. Ga!. 3 : 10.

11 Vr. Is dan God ook niet barmhartig?

Antw. God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig;

daarom zoo eischt zijne gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen

de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat

is met de eeuwige straffe aan lichaam en ziel gestraft worde.

ExoJ. 34 : 6, 7 en 20 : 6. Ps. 7 : 10. ExoJ. 20 : 5 eu 23 : 7 en

84 : 7. Ps. 5 : 6, 6. Nah. 1 : 2, 3.



32 CATECHISMUS.

HET ANDERE DEEL.

S5au bc» ntenSd^eit t)crïü?»iuge.

V. Zondag.

12. Vr. Aangezien wij dan naar liet rechtvaardig oordeel Gods

tijdelijke en eeuwige stralfe verdiend hebben , is er eenig middel , waar-

door wij deze stralfe ontgaan mochten en wederom tot genade komen ?

Jnliv. God wil dat zijner gerechtigheid genoeg geschiede

:

daarom moeten wij aan liaar óf door ons zelven, óf door eonen

anderen volkomenlijk betalen.

Gen 2 : 17. Exod. 23 : 7. Ezech. 18 : 4. Maftli. 5 : 26. 2 Thcss.

1 : 6. Luc. 10 : 2. Kom. 8 : 3.

43. Vr. Maar kunnen wij door ons zelven betalen?

Anlw. In gecnei'lei wijze, maar wij njaken ook de schuld nog

dagelijks meerder.

Job 9 : 2 en 15 : 15, IG en 4 : 18, 19. Ps. 130 : '3. Jlatlli. 6 :

12; 18 : 25 eu IG : 26.

14. Vr. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden woidon,

dat voor ons betale?

Anlw. Neen, want ten eerste wil God aan geen ander schopsel

de schuld straffen, die de mensch gemaakt heeft; ten andere zoo

kan ook geen bloot schepsel den last des eeuwigen tüorns Gods

tegen de zonde dragen en anderen daarvan verlossen,

Ezech. 18 : 4. Gen. 3 : 17. Nah. 1 : C. Ps 130 : 3.

45. Vr. Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Vfrlosr.er

zoeken ?

Anlw. Eenen zulken, die een waarachtig en rechtvaaidig mensch

zij, en nochtans ook sterker dan alle schejisclon, dat is, die cuk

mede waarachtig God zij ?

1 Cor. 16 : 21. llebr. 7 : 26. Jcs. 7 : 14 cu ü : 6. Jcr. 23 : 6.

Luc. 11 : 22.

VI. Zondag.

46. Vr. Waarom moot Hij ren waaraclitig on lochtvar.rdig

men.sche zijnV
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Ji\lw. Omdat de lochtvaanligheiil Gods vordeide, dat de men-
sdielijke nature, die gezondigd liad , voor de zonde betaalde; en dat

een mcnsch, zelf een zondaar zijnde, niet kende voor anderen betalen.

Eicch IS : 4, 30. Kom. 5 : 18. 1 Cor. 15 : 21. Hcbr. 2 : U, 15,

IG. llebr. 7 : 26, 27. Ps. 4U : 8. 1. Petr. 3 : 18.

17. TV. V/aarnm moet Hij te zaïnen een waaraclitig God zijn?

yfiitiv. Opdat Hij uit, kiacht zijner Godheid den last des toorns

Gods aan zijne men!=chheid dragen en ons de geiechtighcid en het

leven verwerven en wedergeven mocht.

Jes. 9 : 6 en 63 : 3. Deut 4 : 24. .\\ih. I : G. Pö 130 : 3. Jcs.

53 : 4, II. Jes. 53 : 5, 11.

18. V)'. Maar wie is deze Middelaar, die te zamen waarachtig

God en cfn waarachtig rechtvaardig mensch is?

Anlw. Onze Ilcere Jezus Christus, die ons van Gode tot wijs-

heid, ix'clitvaaidigmaking, heiligmaking en tot eene volkomene
verlossinge geschonken is,

1 Joh. 5 : 20. Hom. 9 ; 5 en 8 : 3. Gal. 4 : 4. Jes. 9 : 6. Jer.

23 : 6. Mak-aclii 3:1. Luc. 1 : 42 en 2 : 6, 7. Kom. 1 : 3 eu 9 : 5.

Phil. 2 : 7. llebr. 2 : 14, 16, 17 en 4 : 15. Jes. 53 : 11. 9. Jer. 23 : 5.

Luc. 1 : 35. Joh. 8 : 40. Uclr. 4 : 15 en 7 : 26. 1 Petr. 1 : 19 en

2 : 22 en 3 : 18. 1 Tim. 2 : 5. Matth. 1 : 23. 1 Tim. 3 : 16. Luc.

2 : 11. llebr. 2:9. 1 Cor. 1 : 30.

-19. Vr. Waaruit weet gij dat?
Jnivj. Uit het heilig Evangelie, hetwelk God zelf eorstelijk in

het paradijs geopenbaai'd heeft, en namaals door de heilige Patriai-

chen en Profeten laten verkondigen , en door de offeranden en andere
ceremuniën der Wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijnen

eeniggeboren Zoon vervuld.

Gen. 3 : 15, Gen. 22 : 18 en 12 : 3 en 49 : 10. Jes. 53 en 42 : 1,

2, 3, 4 en 43 : 25 eu 49 : 5, 6, 22. 23. Jer. 28 : 5, 6 en 31 : 32, 33
en 32 : 39, 40, 41, Mich. 7 : 18, 19, 20. Ilaud. 10 : 43 en 3 : 22,

23, 24. Kom. l : 2. llcbr. l : 1. Ilcbr. 10 : 1 en 10 : 7. Col. 2 : 7.

Joh. 5 : 46. Rom. 10 : 4. Gal. 4 : 4 en 3 : 24. Col. 2 : 17.

VII. Zondag.

20. Vr. Worden dan alle menschen wederom <loor Christus
zalig, alzdo zij door Adam zijn verdoemd geworden?
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Antw. Neen zij , maar alleen degenen , die Hem door een op-

recht geloof worden ingelijfd en al zijne weldaden aannemen.

Matth. 7 : 14 en 22 : 14. Mare. 16 : 16. Joh. 1 : 12 en 3 : 16,

18, 36. Jes. 53 : 11. Ps. 2 : 12. Rom. 11 : 20. Rora. 3 : 22. Hebr.

4 ; 3 en 5 : 9 eu 10 : 39 eu 11 : 6.

21. Fr. Wat is een oprecht geloove?

Antw. Een oprecht geloove is niet alleen een zeker weten of

kennisse , waardoor ik 't al voor waarachtig houde , dat ons God
in zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een zeker vertrouwen

,

hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn harte i)

werkt , dat , niet alleen anderen , maar ook mij vergevinge der zon •

den, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zij

uit loutere genade, alleen om de verdiensten Christi wille.

Jac. 2 : 19. Hebr. 11 : 1, 7. Rom. 4 : 18, 19, 20, 21 en 10 : 10.

Efez. 3 : 12. Hebr. 4 -. 16. Jac. 1 : 6. Gal. 5 : 22. Matth. 16 : 17.

2 Cor. 4 : 13. Joh. 6 : 29. Efez. 2 : 8. Philipp. 1 : 19. Hand. 16 : 14.

Rom. l : 16 en 10 : 17. 1 Cor. 1 ! 21. Hand. 10 : 44. Hand.

16 : 14. Rom. 1 : 17. Gal. 3 : 11. Hebr. 10 : 10, 38. Gal. 2 : 16.

Efez. 2 : 8. Rom. 3 : 24 en 5 : 19. Luc. 1 : 77, 78.

22. Vr. Wat is dan eenen Christen noodig te gelooven?

Antw. Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, hetwelk ons

de Artikelen onzes algoineenen en ongetwijfelden Christelijkcn ge-

loofs in ééne hoofdsom leeren. .

Joh. 20 : 31. Matth. 28 : 19. Mare. 1 : 15.

23. Vr. Hoe luiden die Artikelen ?

Antw. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper

des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, zijnen eeniggehoren Zoon, onzen Ileere

;

die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd
Maria; die geleden heeft onder Pontius Filatus, is gekruist, ge-

storven en hegraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage we-

derom opgestaan van de dooden ; opgevaren ten hemel, zittende

1) De oudere teksten lezen: hartelijk in plnals van zeker, on in eteö

yan: in mijn harle lezen deze: in mij.
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ter rechterhand Gods des ahnachtigen Vaders; van waar Hij komen
zal om te oordcelen de levenden en de doodcn.

Ik geloove in den Heiligen Geest. Ik geloove eene heilige, alge-

meene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergcvinge

der zonden; wederopstandinge des vleesches; en een eeuwig leven.

VIII. ZONOAG.

24. Fr. Iloe worden deze Artikelen gedeeld?

Ankv. In drie deelen. Het eerste is van Gjd den Vader en

onze schepping. Hot andere van God den Zone en onze verlossing.

Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

25. Vr. Aangezien dat er maar een eenig Goddelijk Wezen is
,

waarom noemt gij den Vader, den Zone en den Heiligen Geest?

Antw. Omdat God zich alzoo in zijn Woord geo[)enbaard heeft,

(lat deze drie ondersoheidelijke Personen de eenige, waarachtige

en eeuwige God zijn.

Deut. 6 : 4. Efez. 4 : 6. Jes. 44 : 6 en 45 : 5. 1 Cor. 8 : 4, 6.

Jes. 61 : 1. Luc. 4 : 18. Gen. 1:3,3. Ps. 33 : 6. Jes. 48 : 16.

Matth. 3 : 16, 17 eu 28 : 19. 1 Joh. 5 : 7. Jes. 6 : 1, 3, 10. Joh.

12 : 40. Hand 28 : 26. Joh. 14 : 26 en 15 : 26. 2 Cor. 13 : 13.

Gal. 4 : 6. Efez. 2 : 18. Tit. 3 : 5, 6.

SSan ®ob beu S3abcr.

IX. Zondag.

26. Yr, Wat gelooft gij met deze woorden : Ik geloof in God
den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?

Antw. Dat de eeuwige Vader onzes Heeren Jezus Christus, die

hemel en aarde, met al wat er in is, uit niet geschapen heeft,

die ook dezelven nog door zijnen eeuwigen raad en voorzienigheid

onderhoudt en regeert, om zijns Zoons Christi wille, mijn God en mijn

Vader zij, op welken ik alzoo vertrouwe, dat ik niet twijfel, of

Hij zal mij met alle nooddruft des lijfs en der ziele verzoigen , en
ook al het kwaad, dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten

beste keeren ; want Hij zulks iloen kan als een almachtig God, en
ook doen wil als een getrouw Vader,
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Gen, ] en 3. ExoJ. 20 : 11. Job 33 : 4. Job 38 eu 39. Hand. i :

.1 en 14 : 15. Pa. 33 : 6. .Tes. 45 : 7. Hebr. 1 : 3. Ps. 104 : 2, 3 en

115 : 3. Matth. 10 : 29. Efcz. 1 : 11. Joh. 1 : 12. Rom. 8 : IB. Gal.

4 : 5, «6, 7. Efez. 1 : 5. Ps. 55 : 23. Matlh 6 : 25, 26. Luc. 12 : 22.

Rom. 8 : 28. Jcs. 4G : 4. Rom. 10 : 12. Malth. 6 : 32, 33 ea 7 : 9, 10, 11.

X. Zondag.

27. Vr. Wat verstaat gij door de Voorzienigheid Gods?
Antw. De almaclïtige en alomtegenwooidige kracht Gods, door

welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als

met zijne hand nog onderhoudt en regeert, alzoo dat loef en gras,

regen en droogte, vruchtbate en onvruchtlare jaren, spijze en drank,

gezondheid en kiankhfid., rijkdom en armoede en alle dingen niet

bij gevalle, maar van zijne vaderlijke h'^nd ons toekomen.

Hand. 17 : 25,27,28. Jcr. 23 .- 23,24. Jcs. 29 : 15, 16. E/.ech. 8 : 12.

H cbr. 1 : 3. Jer. 5 : 24. Hand. 14 : 17. Joh. 9 : 3. Spr. 22 : 2.

Maith. 10 : 29. ii[n: 10 : 33.

28. Vr. Waartoe dient ons dat wij woten , dat God alles ge-

schapen heeft en nog door zijne Voorzienigheid ondei-houdt?

^Int^ü. Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dank-
'laar zijn mogen, en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed
toevoorzicht hebben op onzen getiouwen God en Vader, dat ons

geen schepsel van zijne liefde scheiden zal, aangezien dat alle schep-

selen alzoo in zijne hand zijn, dat zij tegen zijnen wil zich noch
loeien , noch bewegen kunnen.

Rom. 5 : 3. Jac. 1 : 3. Ps 39 -. 10 Job 1 : 21, 22. 1 Tbcss. 5 :

18. l)eut. 8 : 10. Ps, 55 : 23. Rom, 5 : 4. Rom. 8 : 38, 39. Job
1 : 12 CU 2 : 6. Spr. 21 : 1. Hand. 17 : 25.

ffiaji ®ob bfir Smic.

XI. Zondag.

29. Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker,
genoemd?
Antw, Omdat Hij ons zalig m.Tnkt en van ,'".1 onre zonilon ver-
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lost; danrbenevcns, dat bij niemand anders oenige zaligheid te

zoeken of te vinden is.

Miilth. 1 : 21. H.br. 7 : 23. Hand. 4 12. Joh. 15 : 4, 5. 1 Tim.
2:5. .les. 'JS : 11. 1 Joh. 5 : 11.

30. Vr. Gelooven dan die ook aan <ien eenigen Zaligmaker Jezus,

die hunne zaligheid en welvaart bij de heiligen , bij zich zelven of
ergens elders zoeken?

yi-nlw. Neen zij; maar zij verloochenen met der daad den eeni-

gcn Heiland en Zuligmaker, Jezus, ofschoon zij zich zijns met den
monde roemen; want van tweeën één, óf Jezus moet geen volko-

men Zaligmaker zijn, óf die dezen Zaligmaker met waren geloove

aannemen , moet'n alles in Hem hebben , dat tot hunne zaligheid

van noode is.

1 Cor. 1 : 13, 30, 31. Gal 5 : 4. Ilebr. 12 : 2. Jes. 9 : 6. Col.

1 : 19, 20 en 2 : 10. 1 Joh. 1 : 7.

XII. Zondag.

31. Vi'. Wa.'^rom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, gennamd?
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, en met

den Heiligen Geest gezalfd, tot onzen hoogsten Profeet en Lcciaar,

die ons den verborgen raad en wille Gods van onze verlossing vol-

komenlijk geopenbaard heeft; en tot onzen eenigen Iloogeprioster

,

die ons met de eenige offerande zijns lichaams veilo.st hc<^ft, en

ons met zijne voorbiddinge steeds voortreedt bij den Vader; en tot

onzen eeuwigen Koning, die ons met zijn Woord en zijnen GecFt

rei'eeit, en ons bij de ver worvene verlossinge beschut en beh.'udt 1).

Ps. 45 : 8. H(hr. 1 : 0. Jes. 61 : 1. Luc 4 : 18. Deut. 18 .- 15.

llaiul. 3 : 22 en 7 : 37. Jes. 55 : 4. Joh. 1 : 18 en 15 : 15. Ps.

110 : 4. Ilebr. 10 : 14 en 10 : 12 en 9 : 12, 14, 28, Rom 8 : 34.

Hebr. 9 : 24. 1 Joh. 2:1. Rom. 5 : 9, 10. Ps. 2 : 6. Zach 9 : 9,

Matth. 21 : 5. Luc. 1 : 33. Ttlatth. 28 : 18. Joh. 10 : 28. Openb, 12 : 10, 16.

32. Vr. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd?
Aniw. Omdat ik door 't geloove een lidmaat van Chiistus or.

1) De lezing : behoedt berust op ten fout.
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alzoo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijnen naam bekenne

en mij zelven tot een levendig dankolVer Hem offeie, en met een

vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en den

duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Ilem over alla

schepselen regeere.

Hand. 11 : 26. 1 Cor. 6 : 15. 1 Joh. 2 : 27. Hand. 2 : 17. Matth.

10 : 32. Rom. 10 : 10. Rom. 12 : 1. 1 Petr. 2 : B, 9. Opeub. 1 : 6

en 5 : 8, 10. 1 Petr. 2 : 11. Rom. 6 : 12, 13. Gal. 5 : 1(5. 17. Elcz.

6 : 11. 1 Tim. 1 : 18, 19. 2 Tim. 2 : 12. Matth. 25 : 31.

XIII. Zondag.

33. Vr. Waarom is Hij Gods eeniggeboren Zoon genaamd, zoo

\vij toch ook Gods kinderen zijn?

Antw. Daarom dat .Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone

Gods is, maar wij zijn om zijnontwil uit genade tot kinderen Gods

aangenomen.

Joh. 1 : 14. Ilcbr. 1 : 1, 2. Joh. 3 : 16. 1 Joh. 4 : 9. Rom. 8 :

32. Rom. 8 : 16. Joh. 1 : 12. Gal. 4 : 6. Eftz. 1 : 5, 6.

34. Fr. Waarom noemt gij Hem onzen Heere?

Antw. Omdat Hij ons met lijf en ziel van al onze zonden

,

niet met goud of met zilver , maar met zijnen dierbaren bloede, ge-

kocht, en van alle geweld des duivels verlost heeft, en ons' alzoo

zich tot een eigendom gemaakt,

1 Petr. 1 : 18, 19. 1 Petr. 2 : 9. l Cor. 6 : 20, 1 Tim. 2 : 6,

Joh. 20 : 28.

XIV. ZON'DAG.

35. Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is vati den Heiligen

Geest, geboren uit de maagd Mrtria?

Antw. Dat de eeuwige Zune Gods, die waarachtig en eeuwig

God is en blijft, ware menschelijke natuur uit het vleesch en bloed

der maagd Maria door de weikinge des Heiligen Geestos aangeno-

men heeft, opdat Hij ook het ware zaad Davids zij, zijnen broede-

ren in alles gelijk , uitgenomen de zonde.
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l Joh. 5 : 20. Joh. 1 : 1 en 17 : 3. Rom. 1 : 3. Col. 1:15. Rom.
9 : 5. Gal. 4 : 4. Luc. 1 : 31, 42, 43. Matth. 1: 20. Luc. ] : 35.

Rnm. 1 : 3. Ps, 132 : 11. 2 Sam. 7 : 12. Luc. 1 : 32. Hand. 2 : 30.

rhilipp. 2 : 7. Hebr. 2 : 14, 17. Hcbr. 4 : 15.

36. Vr. Wat nuttigheid bekomt gij door de heilige ontvanginge

en geboorte van Christus?

Antw. Dat Hij onze Middelaar is, en met zijne onschuld en vol-

komene heiligheid mijne zonde, waarin ik ontvangen en geboren

ben, voor Gods aangezicht bedekt.

Hebr. 7 : 26, 27. 1 Petr. 1 : 18, 19. 1 Petr. 3 : 18. I Cor. 1 i

30, 31. Rom. 8 : 3, 4. Jes. 53 : 11. Psalm 32 : 1.

XV. Zondag.

37. Fr. Wat verstaat gij bij het woordeken: Geleden?

Antw. Dat Hij aan lijf en ziele den ganschen tijd zijns levens op

de aarde, maar inzonderheid aan het einde zijns levens, den toorn

Gods tegen de zonde des ganschen menschelijken geslachts gedra-

gen heeft, opdat Hij met zijn lijden, als met het eenige zoenoffer,

ons lijf en ziele van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods
genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Jes. 53 : 4. ] Petr. 2 : 24. 1 Petr. 3 : 18. 1 Tim. 2 : 6. Jes.

53 : 10, Efez. 5 : 2. 1 Cor. 5 : 7. 1 Joh. 2 : 2. Rom. 3 : 25. Hebr.

'J : 28 en 10 : 14. Gal. 3 : 13. Col. 1 : 13. Hebr. 9 : 12. 1 Petr.

1 : 18, 19. Rom. 3 : 25. 2 Cor. B : 21. Joh. 3 : 16 en 6 : 51. Hebr.

9 : 15 en 10 : 19.

38. Vr. Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus ge-

leden ?

Antw. Opdat Hij , onschuldig onder den wereldlijken rechter

voroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods,
dat over ons gaan zoude , bevrijdde.

Joh. 18 : 38. Matth. 27 : 24. Lar. 23 : 14, 15. Joh. 19 : 4. Ps,

09 : 5. Jes. 53 : 4, 5. 2 Cor. 5 : 21. Gal. 3 : 13.

39. Vr. Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruist is geweest,

dan of Hij met cenen anderen dood gestorven ware?
Antxo. Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de ver-
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vloeking, die op mij lag, op zich geladen heeft: want de dood

des kruises van God vervloekt was.

Gal. 3 : 13. Deut. 21 : 23.

XVI. Zondag.

40. Vr. Waarom heeft Christus zich tot in den dood moeten
vernederen ?

Antw. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods
niet anders voor onze zonden konde betaald worden, dan door den

dood des Zoons Gods.

Gen. 2 : 17. Rom. 8 : 3. 4. Hebr. 2 : 14. 15.

41. Vr. Waarom is Hij begraven geworden?
Antw. Om daarmede te betuigen, dat Hij waarachtiglijk gestorven is.

Hand. 13 : 29. Matth. 27 : 59, 60. Luc. 23 : 52. Joh. 19 : 38.

42. Vr. Zoo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het,

dat wij ook moeten sterven?

Antw. Onze dood is geene betalinge voor onze zonden , maaralleen

eene afstervinge der zonden en een doorgang tot het eeuwige leven.

Mare. 8 : 37. Ps. 49 : 8. Pbilipp. 1 : 23. Joh. 5 : 24. Rom. 7 : 24.

43. Vr. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offer-

ande en dood van Christus aan het kruis?

Antw. Dat door zijne kracht onze oude mensch met Hem ge-

kruist, gedood en begraven- wordt, opdat de booze lusten des

vleesches in ons niet meer regeeren , maar dat wij ons zelven Hem
tot eene offerande der dankbaarheid opofferen.

Hom. 6 : 6. Rom. 6 : 6, 12. Rom. 12 : 1.

44. Vr. Waai'om volgt daar: Nedergedaald ter helle?

Antw. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en

mij ganscheïijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door zijne

onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helsche

kwale, in welke Hij in zijn gansche lijden (maar inzonderheid aan

liet kruis) gezonken was, mij van de helsche benauwdheirl en pijne

verlost heeft.

Ps. 18 : 5, 6 en IIG : 3. MHÜh. 26 : 38 en 27 : 40. Hebr. 5 : 7-

Jes. 58 : 5.
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XVII. ZONDAO.

45. Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?

Anlw. ïen eerste, heeft Hij doo/ zijn opstanding den dood over-

wonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door zijnen dood

ons verworven had, konde deelachtig maken. Ten andere, worden

ook wij nu door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten
derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer

zalige opstanding.

Kom. 4 : 25. 1 Petr. l : 3. 1 Cor. 15 : 16, Rom. 6 : 4. Col. 3 :

I, 8. Efez. 2:5. 1 Cor. 15 : 20, 21.

XVin. Zondag.

46. Vr. Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemelt

Antw, Dat Christus voor de oogen zijner jongeren van de aarde

ten hemel is opgeheven, en dat Hy ons ten goede daar is, totdat

Hij wederkomt om te oordeelen de levenden en dooden.

Hand. 1 : 9. Mare. 16 : 19. Lac. 24 : 51. Ilebr. 9 : 24 eu 4 : 14.

Rom. 8 : 34. Col. 3 : 1. Hand. 1 : 11. Matth. 24 : 30.

47. Vr. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der we-
reld, alzoo Hij ons beloofd heeft?

Antw. Christus is waarachtig mensch en waarachtig God. Naar
zijne menschelijke natuur is Hij nu niet meer op aarde; maar naar zijne

Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons.

Matth. 28 : 20. Hebr. 8 j 4. Matth. 26 : 11. Joh. 16 : 28 en 17 i

II. Hand. 3 : 21. Joh. 14 : 18. Matth. 28 : 20.

48. Vr. Maar zoo de menschheid niet overal is waar de Godheid
is , worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander ge-
scheiden ?

Antw. Ganschelijk niet; want mitsdien de Godheid onbegrijpelijk

en overal tegenwoordig is, zoo moet volgen, dat zij wel buiten
hare aangenomen menschheid is en nochtans persoonlijk met haar
vereenigd blijft.

Jur. 23 : 24. Ilaud. 7 : 49. Joh. 3 : 13, Col, 2 : 9. Joh. 3 j 13
en 11 : 15. Matth. 28 : C.
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49. Vr. Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Antw. Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht

zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vleesch

in den hemel tot een zeker pand hebben , dat Hij , als het Hoofd
,

ons zijne lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons

zijnen Geest tot een tegenpand zendt, door welks kracht wij zoeken

dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods,

en niet dat op de aarde is.

1 Joh. 2 : 1. Rom. 8 : 34. Joh. 14 : 2 en 17 : 24 en 20 : 17. Efer.

2 : 6. Joh. 14 : 16 en 16 : 7. Hand. 2 : 33, 2 Cor. 1 : 22 en 5 : 5.

Coloss. 3 : 1.

XIX. Zondag.

50 Vr. Waarom wordt daartoe gezet: Zittende ter rechterhand

Gods?
Antw. Dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij

zichzelven daar bewijze als het Hoofd zijner Christelijke Kerke,

door hetwelk de Vader alle ding regeert.

Efez. 1 : 20, 21, 22, 23. Coloss. 1:18. Matth. 28 : 18. Joh. 5 : 22.

51. Vr. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid onzes Hoofds

Christus?

Antw. Eerstelijk, dat Hij door zijnen Heiligen Geest in ons, zijne

lidmaten , de hemelsche gaven uitgiet. Daarna , dat Hij ons met
zijne macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.

Hand. 2 : 33. Efez. 4 : 10. Ps. 2 : 9 en 110 : 1, 2. Joh. 10 : 28.

Efez. 4:8.

52. Vr. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oor-

deelen de levenden en de dooden?

Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten

hoofde even denzelfde, die zich te voren om mijnentwille voor Gods
gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft , tot

eenen Rechter uit den hemel verwachte, die al zijne en mijne

vijanden in de eeuwige verdoemenisse werpen , maar mij met alle

uitverkorenen tot zich in de hemelsche blijdschap en heerlijkheid

nemen zal.

Philipp. 3 : 20. Luc. 21 : 28. Rom. 8 : 23. Tit. 2 : 13. 1 Thrsa

4 : 18. Matth. 25 : 41. 2 Thess. 1 .- 6, 7. Matth. 26 : 34.
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SSan ®ob ben heiligen ©eeêt.

XX. Zondag.

53. Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?

Antw. Eeistelijk, dat Hij te zamen met den Vader en den Zoon
waarachtig en eeuwig God is. Ten andere , dat Hij ook mij gegeven
is, opdat Hij mij door een oprecht geloove Christus en aller zijner

weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

1 Joh. 5 : 7. Gen. 1 : 2. Jes. 48 : 16. 1 Cor. 3 : 6 en 6: 19. Hand.
5 : 3, 4. Gal. 4 : 6. Matth. 28 : 19, 20. 2 Cor. 1 : 22. Efez. i : 13.

Gal. 3:14. 1 Pctr. 1:1,2. 1 Cor. 6 : 17. Joh. 15 : 26. Hand.
9 : 31. Joh. 14 : 16. 1 Potr. 4 : 14.

XXI. Zondag.

54. Vr. Wat gelooft gij van de heilige algemeene Christelijke Kerke ?

Antvü. Dat de Zone Gods uit het gansche menschelijke geslacht
zich eene gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn

Geest en Woord in eenigheid des waren geloofs, van den beginne
der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt

;

en dat ik daarvan een levendig lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Efez. 5 : 26. Joh. 10 : 11. Hand. 20 : 28. Efez. 4 : II, 12, 13.

Gen. 26 : 4. Openb. 5 : 9. Rom. 8 : 29. Efez. 1 : 10, 11, 12, i;5.

Jea. 59 : 21. Rom. 1 : 16 en 10 : 14, 15. 16, 17. Efez. 5 .- 26. Hand.
2 : 42. Efez. 4 : 3, 4, 5. Ps. 71 : 17, 18. Jes. 59 : 21. 1 Cor. 11 :

26. Matth. 16 : 18. Joh. 10 : 28, 29, 30. Ps. 129 : 1, 2, 3, 4. 5.

1 Jüh. 3 : 14, 19, 20, 21. 2 Cor. 13 : 5. Rom. 8 : 10. Ps. 23 : 6.

1 Cor. 1 : 8, 9. Joh. 10 : 28. 1 Joh. 2 : 19. 1 Petr. 1 : 5.

55. Vr. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?

Antio. Eerstelijk, dat alle en elk geloovige als lidmaten aan
den Heere Christus en al zijne schatten en gaven gemeenschap
hebben. Ten andere, dat elk zich moot schuldig weten, zijno

gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilllglijk

en met vreugde aan te leggen.

1 Joh. 1 : 3. Rom. 8 : 32. 1 Cor. 12 : 12, 13. 1 Cor. 6 : 17. 1 Cor,

12 : 21 ea 13 : 5, 6. Phil. 2 : 4, 5, 6.
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56. Vr. Wat gelooft gij van de vergevinge der zonden?

Antvj. Dat God , om het genoegdoen van Christus wille , al

mijne zonden, ook mijnen zondelijken aard, waarmede ik al mijn

leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij

uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nim-

mei'meer in het gericht Gods kome.

1 Joh. 2 : 2. 1 Joh. 1 : 7. 2 Cor. B : 19. Kom. 7 : 23, 24, 25. Jer.

81 : 34. Mich. 7 : 19. Pa. 103 : 3, 10, 12. Joh. 3 : 18. Joh. 5 ; 24.

XXII. Zondag.

57. Vr. Wat troost geeft u de opstanding des vleesches?

Antw. Dat niet alleen mijne ziel na dit leven van stonden aan

tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, maar dat (ok

dit mijn vleesch , door de kracht van Christus opgewekt zijnde

,

wederom met mijne ziel vereenigd en aan het heerlijk lichaam van

Chi'istus gelijkvormig zal worden.

Luc. 16 : 22 ea 23 : 43. Phil. 1 : 21, 23. Job 19 ; 25, 26. 1 Joh.

3 : 2. Philipp. 3 : 21.

58. Vr. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige levon?

Antw. Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugd

in mijn hart gevoele , ik na dit leven volkomene zaligheid bezit-

ten zal, die geen ooge gezien, geen oore gehoord heeft, en in geens

menschen hart gekomen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

2 Cor. 5 : 2, 3. 1 Cor. 2 : 9.

93aii be Ïïtecf)tüaaïbi9ninïinge.

XXÏIT. Zondag.

59. Vr. Maar wat baat het u nu, dat gij dit al gelooft?

Antw. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben , en een erf-

genaam des eeuwigen levens.

riab. 2 : 4. Kom. 1 : 17. Joh. 3 ; 36.

60. Vr. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?
Antw. Alleen door een oprecht geloove in Jezus Christiis, alzoo

dat, al is het dat mij mijne consciëntie beklaagt, dat ik tegen aUe
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de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en derzelven geen gehou-

den heb , en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben , nochtans

God, zonder eenige mijne verdienste, uit loutere genade mij de

volkomene genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus

schenkt en toerekent, evenals hadde ik nooit zonde gehad noch ge-

daan, ja, als hadde ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die

Chriitus voor mij volbracht heeft, zooverre ik zulke weldaad met
geloüvigen harte aanneem.

Pvom. 3 : 21, 22, 24 en 5 : 1, 2, Gal. 2 : 16. Efez. 2 : 8, 9. Phil. 3 : 9,

Roii). 3 : 9. Rom. 7 : 23. Rora. 3 : 22. Joh. 3 : 18. Tit. 3 : 5. Deat.

9 : 6. Ezech. 36 : 22. Rom. 3 : 24. Efea. 2:8. 1 Joh. 2:2. 1

Joh. 2 : 1. Rom. 4 : 4. 2 Cor. K : 19, 2 Cor. B : 21.

61. Yr. Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloove recht-

vaardig zijt?

Antw. Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode
aai genaam zij; maar daarom, dat alleen de genoegdoeninge

,
ge-

rechtigheid en heiligheid van Christus mijne gerechtigheid voor

God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloove aan-

nemen en mij toc-(;igenen kan.

1 Cor. 1 : 30 en 2 : 2. l Joh. 6 : 10.

XXIV. ZONDAO.

62. Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de ge-

rechtigheid voor God of een stuk derzelve zijn?

Aniw. Daarom dat de gerechtigheid, die voor Gods gericht be-

staan kan, gansch volkomen en der Wet Gods in alle stukken ge-

lijkmatig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven

alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Gal. 3 : 10. Deut. 27 : 26. Jes. 64 : 6.

63. Vr. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die nochtans
God in dit en in het toekomende leven wil beloonen?

Antw. Deze belooning geschiedt niet uit verdienste, maar uit

genade.

Luc. 17 : 10.
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64. Vr. Maar maakt deze leer niet zorgelooze en goddelooze

menschen?
Antw. Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zoo wie Christus

door een waarachtig geloof ingeplant is , niet zoude voortbrengen

vruchten der dankbaarheid,

Matth. 7 : 18. Joh. 15 : 5.

SBan be «Sacramenten.

XXV. Zondag.

65. Vr. Aangezien dan alleen het geloove ons Christus en al

zijner weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloove?

Antw. Van den Heiligen Geest, die het geloove in onze harten

werkt door de verkondiging des heiligen Evangeliums en het sterkt

door het gebruiken van de Sacramenten.

Efez. 2 : 8 en 6 : 23. Joh. 3 : 5. Philipp. 1 : 29. Matth. 28 : 19,

20. 1 Petr. 1 : 22, 23.

66. Vr. VV^at aijn de Sacramenten?
Anlio. De Sacramenten zijn heilige zichtbare waarteekenen en

zegelen, van God ingezet, opdat Ilij ons door het gebruik daarvan
de belofte des Evangeliums des te beter te verstaan geve en ver-

zegele: namelijk, dat Hij ons vanwege des eenigen slachtoffers van
Christus, aan het kruis volbracht, vergevinge der zonden en het

eeuwige leven uit genade schenkt.

Gen. 17 : 11 Hom. 4 : 11. Deut. 30 : 6. Lev. 6 : 25. llebr. 9:7,
8, 9, 24. Ezech. 20 : 12. 2 Kon. 17 : 36. Jea. 6 .- 6, 7 en 54 : 9.

67. Vr. Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten , daaihenen
gericht, of daartoe verordend, dat zij ons geloove op de offerande

van Jezus Christus aan het kruis, als op den eenigen grond onzer
zaligheid , wijzen ?

Antw. Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evan-
gelie en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze volkomene
zaligheid in de eenige offerande van Christus staat, die voor ons
aan het kruis geschied is.

Bom. 6 : 3. Gal. 8 : 27.
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68. Vr. Hoeveel Sacramenten heeft Chiistus in het Nieuwe Ver-
boiul of Testament ingezet?

Anlw. Twee : den heiligen Doop en het heilige Avondmaal.

SSan ben IjetHgeu 5)oop.

XXVI. Zondag.

69. Vr. Hoe wordt gij in den heiligen Doop vermaand en ver-

zekerd , dat de eenige offerande van Christus, aan het kruis geschied,

u ten goede komt?
Antw. Alzoo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en

daaibij toegezegd lieeft, dat ik zoo zekerlijk met zijnen bloede en
Geest van de onreinigheid mijner ziele, dat is van al mijne zon-

den, gewasschen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de
onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewasschen ben.

Matth. 28 : 19. Mare. 16 : 16. Hand. 2 : 38. Joh. 1 : 33. Matth.

3 : 11. Kom. 6 : 3, 4. 1 Petr. 3 : 21. Mare. 1 : 4. Luc. 3 : 3.

70. Vr. Wat is dat, met den bloede en den Geest van Christus

gewasschen te zijn?

Antw. Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben
om des bloeds Christi wille, hetwelk Hij in zijne offerande aan het

kruis voor ons uitgestort heeft ; daarna ook door den Heiligen Geest
vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij

hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in een godzalig, on-
straffelijk leven wandelen.

Hebr. 12 : 24. l Petr. 1 : 2. Openb. 1 : 5 en 7 : 14. Zach. 13 : 1.

Ezech. 36 : 25. Joh. 1 : 33 en 3 : 5. 1 Cor. 6 : 11 en 12 : 13. Roiu.

6 : 4. Col. 2 : 12.

71. Vr. Waar heeft ons Christus toegezegd, dat Hij ons zoo zeker-

lijk met zijn bloed en Geest wasschen wil, als wij met het Doop-
water gewasschen worden?

Anlw. In de inzetting des Doops, welke alzoo luidt: Gaat dan
henen, onderwijst al de volkeren, dezehen doopcnde iti den name
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geeslcs. Matth. 28 : 19.

En : Die geloofd zal heihen en gedoopt zol zijn, zal zalig worden
,
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maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Mare. 10 :

IG. Deze belofteriisse wordt ook herhaald, waar de Schrift den

Doop het bad der wedergeboorte en de afivacschinge der zonden

noemt. Tit. 3:5; Hand. 22 : 16.

Matlh. 28 s 19. Mare. 16 : 16. Tlt. 3 : 5. Haud. 22 : 16.

XXVII. ZONDAG.

72. Vr. Is dan het uiterlijk waterbad de afvvasschinge der zonden

zelve ?

Antw. Neen het; want alleen het bloed van Jezus Christus en

de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden.

Matth. 8 : 11. 1 Petr. 3 : 21. Efez. 5 : 26 1 Joh. 1 : 7. 1 Cor. 6:11.

73. Vr. Waai'om noemt dan de Heilige Geest den Doop het

bad der wedergeboorte en de afwasschinge der zonden?

Antio. God spreekt alzao niet zonder groote oorzaak; namelijk

niet alleen om ons daarmede te leeren, dat, gelijk de onzuiverheid

des lichaams door het water, alzoo ook onze zonden door het bloed

en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden , maar veel-

meer, dat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteeken wil ver-

zekeren, dat wij zoo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk ge»

wasschen -zijn, als wy uitwendig met water gewasschen worden.

Openb. 1 : 5 en 7 : 14. 1 Cor. 6 : 11. Mare. 16 : 16. Gal. 3 : 27.

74. Vr. Zal men ook de jonge kinderen doopen?

yinliv. Ja; want mitsdien zij alzoowel als de volwassenen in liet

Verbond Gods en in zijne gemeente begrepen zijn , en dat hun door

Christus' bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest

,

die het geloof werkt, niet weiniger aan den volwassenen toegezegd

wordt, zoo moeten zij ook do(>r den Doop, als door het teeken

des Verbonds, der Christelijke Kerke ingelijfd en .van de kinderen

der ongeloovigen ondersclieiden worden, gelijk in het Oude Ver-

bond of Testament door de besnijdenisse geschied is, voor dewelke

in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

Gen. 17 : 7. Matth. 19 : 14. Lnc. 1 : 14, 16. P« 32 : 11. Jes. 44 :

1, 2, 3. Hand. 2 : -39. Hand. 10 : 47. Gcu. 17 : 14. Col. 2 : 11, 12, 13,
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SSau ^et ^cilige 5(üonbmaaï onaeê §ceren ^e^u (S^riStt.

XXVIII ZONDAO.

75. Vr. Hoe wordt gij in het heilige Nachtmaal vermaand en

verzekerd, dat gij aan de eenige offerande van Christus, aan het

kruis volbracht, en aan al zijn goed gemeenschap hebt?

Aniw. Alzoo, dat Christus mij en allen geloovigen tot zijner

gedachtenisse van dit gebroken brood te eten en van dezen drink-

beker te drinken bevolen heeft , en daartoe ook beloofd : eerstelijk , dat

zijn lichaam zoo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en ge-

broken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met oogen zie,

dat het brood des Ileeren mij gebroken en de drinkbeker mij mede-
gedeeld wordt; en ten andere, dat Hij zelf mijne ziele met zijn

gekruist lichaam en" vergoten bloede zoo zekerlijk tot het eeuwige

leven spijst en laaft, als ik het brood en den drinkbeker des Ilee-

ren (als zekere waarteekenen des lichaams en bloeds Christi) uit

des dienaars hand ontvange en mondelijk geniete.

Matth. 26 : 26,27, 28. iMarc. 14 : 22, 23, 24. Luc. 22 : 19, 20. 1 Cor.

10 : IG, 17 en 11 : 23, 24, 25 en 12 : 13.

76. Vr. Wat is dat te zeggen, het gekruiste lichaam van Chris-

tus eten en zijn vergoten bloed drinken?

Antw. Het is niet alleen met een geloovig harte het gansche

lijden on sterven van Christus aannemen en daardoor vergevinge

der zonden en het eeuwig leven verkrijgen , maar ook daarbenevens

door den Heiligen Geest, die te zamen in Christus en in ons woont,
alzoo met zijnen heiligen lichame hoe langer hoe meer vereenigd

worden, dat wij, al is het dat Christus in den hemel is en wij op

de aarde zijn, nochtans vleesch van zijn vleesch en been van zijne

beenen xijn, en dat wij van éénen Geest (als leden eens lichaams

van ééner ziele) eeuwiglijk leven en geregeerd worden.

Joh. 6 : 35, 40, 47. 48, 50, 51. 53. 54. Joh. 6 : 55, 50. Col. 3 : 1.

Haud. 3 : 21. 1 Cor. 11 : 26. Efez. 5 : 29,30 en 3 : 16. 1 Cor. 6 : 15.

1 Joh. 3 : 24 en 4 : 13. Job. 6 : 57 en 15 : 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efez.

4 : 15, 16.

77. Vr. Waar heeft Christus beloofd, dat Hy de geloovigen zoo

zekerlijk alzoo met zijnen lichame en bloede wil spijzen en laven,

als zij van dit gebroken brood eten en van dezen drinkbeker diinken?
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Antw. In de inzettinge des Avondmaals , welke alzoo luidt: De
Heere Jezus ^ in den nacht, in den welken Hij verraden werd , nam
het brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het enzeide: Neemt,

eet: dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dai

tot mijne gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker , na
het eten des Avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe
Testament in mijnen bloede. Doet dat , zoo dikwijls als gij dien zult

drinken, tot mijne gedachtenis. Wa7it zoo dikioijls als gij dit brood

zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zoo verkondigt den

dood des Heeren totdat Hij komt. 1 Cor. 11 : 23—26,

Deze toezegging wordt ook herhaald door Paulus, waar hij spreekt:

De drinkbeker der dankzegging , dien wij dankzeggende zegenen,

is die niet eene gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood,

dat wij breken, is dat niet eene gemeenschap des lichaams van
Christus? Want één brood is het: zoo zijn wij velen één lichaam,

dewijl ivij allen ééns broods deelachtig zijn. 1 Cor. 10 : 16, 17.

1 Cor. 11 : 23, 24, 25, 26. Matth. 26 : 26, 27. 28. Mare. 14 : 22,

23, 24. Luc. 22 : 19, 20. 1 Cor. 10 : 16, 17.

XXIX. Zondag.

78. Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en

bloed van Christus?

Antw. Neen; maar gelijkerwijs het water in den Doop niet in

het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassching der

zonden zelve is (waarvan het alleen een Goddelijk waarteeken en

verzekeiing is), alzoo wordt ook het brood in het Nachtmaal niet ht^t

lichaam van Christus zelf, hoewel het naar den aard en de eigenschap

der Sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Matth. 26 : 29. Efez. 5 : 26. 1 Cor. 10 : 16 en 11 : 26. Gen. 17: 10,

11. Exod. 12 : 11, 13 en 13 : 9. Tit. 3: 5. 1 Petr. 3 : 21. 1 Cor. 10 : 3, 4.

79. Vr. Waar')m noemt dan Christus het brood zijn lichaam en

den drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Verbond in zijn bloed, en

Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus?

yintw. Christus spreekt alzoo niet zonder groote oorzaak: namelijk

niet alleen om ons daarmede Ie leeren, dat, gelijk als brood en wijn

dit tijdelijk leven onderhouden, alzoo ook zijn gekruist lichaam en

zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor
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onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden ; maar veelmeer om
ons door deze zichtbare teekenen en panden te verzekeren , dat wij

zoo waarachtiglijk zijns waren lichaams en bloeds door de werkinge des

Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waarteekenen

met den lichamelijken mond tot zijner gedachtenis ontvangen, en

dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zoo zekerlijk onze eigen zij,

als hadden wij zelven in onze eigene personen alles geleden en

Gode voor onze zonden genoeg gedaan.

Joh 6 : 55. 1 Cor. 10 : 16.

XXX. Zondag.

80. Vr. Wat onderscheid is er tusschen het Avondmaal des

Ileeren en de Paapsche Mis?

Jntw. Het Avondmaal des Heeren betuigt ons, dat wij volkomen
vergeving van alle onze zonden hebben door de éénige offerande

van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht

heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd
,

die nu naar zijne menschelijke natuur niet op de aarde maar in den
hemel is, ter rechterhand Gods zijns Vaders, en daar wil van ons

aangebeden zijn. Maar de Mis leert , dat de levenden en de dooden
niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben

,

tenzij dat Christus nog dagelijks voor dezelve van de Mispriesters

geofferd worde , en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des

broods en wijns is , en daarom ook daarin moet aangebeden worden

:

en alzoo is de Mis in den grond anders niet dan eene verloochening

der eenige offerande en des lijdens Jezu Christi en eene vervloekte

afgoderij.

TIebr. 10 : 10. 12 en 7 : 26, 27 en 9 : 12, 25. Joh. 19 : 30. Matth.

26 : 28. Luc. 22 : 19. 1 Cor. 10 : 16, 17 en 6 : 17. Coloss. 3 : 1.

Hübr. 1 : 3 en 8 : 1. Matth. 6 : 20, 21. Joh. 4 : 21 en 20 : 17. Lnc.

24 : 52. Hand. 7 : 55. Philipp. 3 : 20. 1 Thess. 1 : 10. Ilebr. O : 26
en 10 : 12, 14.

81. Vr. Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Antw. Voor diegenen, die zich zelven vanwege hunne zonden
mishagen en nochtans vertrouwen , dat dezelve hun om Christi wille

vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden
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en sterven bedekt zij ; die ook begeeren hoe langer hoe meer hun
geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten

en die zich niet met waren harte tot God bekceren, die eten en
drinken zich zelven een oordeel.

1 Cor. 11 : 28 en 10 : 19, 20, 21 22.

82. Fr. Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen

,

die zich met hunne bekentenis en hun leven als ongeloovige en

goddelooze menschen aanstellen?

Jntw. Neen; want alzoo wordt het verbond Gods ontheiHgd en

zijn toorn over de gansche gemeente verwekt. Daarom is de Chris-

telijke Kerke schuldig, naur de ordening van Christus en zijne

Apostelen, zulken — totdat zij betering huns levens bewijzen —
door de Sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.

1 Cor. 11 : 20, 34. Jes. 1 : 11 eu 66 : 3. Jer. 7 : 21. Pa. 50 : 16.

XXXI. Zondag.

83. Vr. Wat zijn de Sleutelen des hemelrijks?

Antw. De verkondiging des heiligen Evangeliums en de Christe-

lijke ban of de uitsluiting uit de Christelijke gemeente, door welke

twee stukken het hemelrijk den geloovigen opengedaan en den on-

geloovigen toegesloten wordt.

84. Vr. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen

Evangeliums ontsloten en toegesloten?

Antw. Alzoo als, achtervolgende het bevel van Christus, allen en eonen

iegelijken geloovigen verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun,

zoo dikwijls als zij de beloftenisse des Evangeliums met een waar

geloove aannemen , waarachtiglijk al hunne zonden van God om der

verdiensten Christi wille vergeven zijn: daarentegen allen ongeloo-

vigen en die zich niet van harte bekceren verkondigd en betuigd

wordt, dat de toorne Gods en de eeuwige verdoemenisse op hen

ligt, zoolang zij zich niet bekeeren; navolgende welke getuige-

nisse des Evangeliums God beide in dit en in het toekomende leven

oordeelen wil.

Joh. 20 ; 21, 22, 23. Mattli. 10 : 19.
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85. Vr. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door

den Christelijken ban?

Ant-v. Alzoo als, achtervolgende het bevel van Christus , degenen

,

die onder den Christelijken naam onchristelijke leer of leven voeren,

nadat zij menigmaal broederlijk vermaand zijnde van hunne dwa-
lingen of hun schandelijk leven niet afstaan v.illen , der gemeente of

dongenen, die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aange-

bracht worden, en zoo zij naar de vermaninge niet vragen, van

henlieden door het verbieden van de Sacramenten uit de Christe-

lijke gemeente, en van God zelven uit het Rijk van Christus ge-

sloten worden, — en wederom als lidmaten van Christus en zijne

gemeente aangenomen , zoo wanneer zij waarachtige beteringe be-

loven en bewijzen.

Matth. 18 : 15, 16, 17. 1 Cor. 5 : 4, 5, 11. 2 Cor. 2 : 6, 7, 8.

HET DERDE DEEL.

SSan be bauï6aarl)eib.

XXXH. Zondag.

86. Fr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder eenige ver-

dienste van ons, alleen uit genade, door Christus verlost zijn,

waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus, nadat Hij ons met zijnen bloede

gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijnen Heiligen Geest
tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons gansche leven

Gode dankbaar voor zijne weldaden bewijzen en Hij door ons ge-
prezen worde. Daarna ook dat elk bij zich zelven van zijn geloof
uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel
onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Rom. 6 : 13 en 12 : 1, 2. 1 Petr. 2 : 5. 9. 1 Cor. 6 : 20. MaÜIi.
5:16. 1 Petr. 2 : 12. 2 Petr. l : 10. Maüh. 7 : 17. Gal. 5 : 6 22
I Fetr. 3 : 1, 2. Rom. 14 : 19.
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87. Fr. Kunnen dan die niet zalig worden, die, in hun godde-

loos ondankbaar leven voortvarende , zich tot God niet bekeeren ?

Antw. In geenerlei wijze; want de Schrift zegt, dat geen on-

kuische, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierige, dronkaard, las-

teraar, noch roover, noch dergelijke het Rijke Gods beërven zal.

1 Cor. 6 : 9, 10. Efez. 5 : 5, 6. 1 Joh. 3 : 14.

XXXIII. Zondag.

88. Vr. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekeering

des menschen?
Antw. In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de

opstanding des nieuwen menschen.

89. Fr. Wat is de afsterving des ouden menschen?
Antw. Het is een hartelijk leedwezen, dat we God door onze

zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.

90. Fr. Wat is de opstanding des nieuwen menschen?
Antw. Het is eene hartelijke vreugde in God door Christus, en

lust en liefde naar den wil Gods in alle goede werken te leven.

Rom. 6 : 1, 4, 5, 6. Efez. 4 : 22. 23, 24. Col. 3 : 5, 6, 8, 9, 10.

1 Cor. 5:7. 2 Cor. 7 : 10. Rom. 8 : 13. Joel 2 : 18. Hosea 6 : 1.

Rom. 5 : 1 ea 14 : 17. Jes. B7 : 15. Rom. 6 : 10, 11. Gal. 2 : 20.

91. Fr. Maar wat zijn goede werken?
Antw. Alleen die uit waar geloove naar de Wet Gods alleen

Hem ter eere geschieden , en niet die op ons goeddunken of op

menschen-inzettingen gegrond zijn.

Rom. 14 : 23. Lev. 18 : 4. 1 Sam. 15 : 22, Efez. 2 : 10. 1 Cor.

10 : 31. Ezcch. 20 : 18, 19. Jes. 29 : 13. Matth. 15 : 7, 8, 9.

SSon be 2öet.

XXXIV. ZoNDAa.

92. Vr. Hoe luidt de Wet des Heeren?
Antit). Ik hen de IIEERE uw God, die u uit Egypteland, uit

den dicnsthuize y uitgeleid heb.
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Het eerste gebod.

Gij zult geene andere goden voor mijn aangezicht hebben. \

Het tweede gebod.

Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige gelijkenis maken van
hetgene dat boven in den hemel is, noch van hetgene dat onder
op de aarde is, noch van hetgene dat in de wateren onder de aarde
is. Gij zult u voor die niet buigen, yioch hen dienen, want Ik,

de IIEERE uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der va-

deren bezoeke aan de kinderen , aan het derde en aan het vierde

lid dergenen , die Mij haten , en doe barmhartigheid aan duizenden
dergenen, die Mij liefhebben en mijne geboden onderhouden.

Het derde gebod.

Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk ge-

bruiken , want de IIEERE zal niet onschuldig houdoi die zijnen

naam ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod.

Gedenkt des Sabbatdags, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij

arbeiden en al uw werk doen , maar de zevende dag is de Sabbat
des HEEREN uws Gods: dan zult gij geen werk doen, gij, noch
uw zoon, noch uwe dochter, noch uw dienstknecht, noch uwe
dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling , die in uwe
poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en
de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte

ten zevende dage: daarom zegende de HEERE den Sabbatdag

,

en heiligde denzelven.

Het vijfde gebod.

Eert uwen vader en uwe moeder , opdat uwe dagen verlengd

worden in den lande dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod.

Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod.

Gij zidt niet echtbreken.
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Het aclitste gebod.

Gij zult niet stelen.

Het negende gebod.

Gij zult geen valsche getuigenisse spreUen tegen uwen naaste.

Ilot tiende gebod.

Gij zult niet hegeeren iiws naasten huis; gij zult niet hcqceren

uws naasten vrouw , noch zijnen dienstknecht, noch zijne d-cnst-

maagdf noch zijnen os, noch zijnen ezel, noch iets dat uws naas-

ten is.

Exod. 2Ó : 1 enz. Dcut. 5 : 6 enz.

93. Vr. Hoe worden deze tien geboden gedeeld?

Antw. In twee tafelen: waarvan de eerste leert, hoe wij ons je-

gens God zullen houden. De andere, wat wij onzen naaste schul-

dig zijn.

Ueut. 4 13. Exod. 34 : 28. Deut. 10 : 3, 4. Matth. 22 : 37—40.

94. Fr. Wat gebiedt God in het eerste gebod?

Antvj. Dat ik, zoo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij,

tooverij, waarzegginge , bijgeloof, aanroepinge der heiligen of an-

dere schepselen mijde en vliede, en den eenigen waren God recht

leere kennen , Hem alleen vertrouwe , in alle ootmoedigheid en lijd-

zaamheid mij Hem alleen onderwerpe, van Hem alleen alles goeds

verwachte, Hem van ganscher harte liefhebbe, vreeze en eere; al-

zoo , dat ik eer van alle creaturen afga en die varen late , dan dat

ik in het allerminste tegen zijnen wil doe.

1 Joh. 5 : 21. 1 Cor. 6 : 9. 10 en 10 : 7, 14. Lev. 19 : 81. Deut.

18 : 9, 10. Matth. 4 : 10. Openb. 19 : 10 en 22 : 8, 9. Joh. 17 : 3.

Jer. 17 : 5, 7. 1 Petr. 5 : 5. IKbr. 10 : 3G. Coloss. l : 11. Rom. 5 :

8, 4. 1 Cor. 10 : 10. Philipp. 2 : 14. Pa. 104 : 27. Jes. 45 : 7. Jac.

1 : 17. Deut. 6 : 5. Matth. 22 : 87. Deut. 6 : 2. Ps. 111 i 10. Spr.

1 : 7 en 9 : 10. Matlh, 10 : 28. Matth. 4 : 10. Deut. 10 : 20. Matth.

5 : 29 en 10 : 37.' Hand, 5 : 29.

95. Vr. Wat is afgoderij?

AntvB. Afgoderij is in de plaats des eenigen waren Gods , die zich
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in zijn Woord geopeubaaid heeft, of, benevens Ilcm, iets andeis

vcr.siercn 1) of hebben, waarop de mensch zijn vertrouwen zet.

Efez. 5 : 5. 1 Kron. 16 : 26. Philipp. 3 : 19. Gal. 4, : 8. Efcz. 2 :

12. 1 Joh. 2 : 23. 2 Joh. V8. 9. Joh. 5 : 23.

XXXV. ZONDAO.

90. Fr. Wat eischt God in het tweede gebod?
Antw. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden , noch op eene

andere wijze vereeren dan Hij in zijn Woord bevolen heeft.

Jes. 40 : 18, 19, 25. Deut. 4 : 15, 16. Rom. 1 : 23, 24. Hand.

17 : 29. 1 Sam. 16 : 23. Deut. 12 : 30. Matth. 15 : 9.

97. Vr. Mag men dan ganschelijk geene beelden maken?
Antio. God kan noch mag in geenerlei wijze afgebeeld worden.-

Maar de schepselen, al is het dat zij kunnen afgebeeld worden,
zoo verbiedt toch God hunne beeltenis te maken en te hebben, om
die te vereeren of God daardoor te dienen.

Jes. 40 : 25. Exod. 34 : 17 en 23 : 24 en 34 : 13.

98. Vr. Maar zoude men de beelden in de kerken als boeken

der leeken niet mogen lijden?

Antio. Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke

zijne Christenen niet door stomme beelden, maar door de levendige

verkondiging zijns Woords wil onderwezen hebben.

Jer. 10 : 8. Hab. 2 : 18, 19. Rom. 10 : 17. 2 Petr. 1 : 19. 2 Tim.

3 : 16, 17.

XXXVI. Zondag.

99. Vr. Wat wil het derde gebod?

Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valschen ecde,

maar ook met onnoodig zweren , den naam Gods niet lasteren noch
nii.sbruiken , noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulker schrik-

kelijke zonden deelachtig maken, en in summa, dat wij den heili-

1) »Vcri»iereu" betcekent: uitdc/i',en.
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gen Name Gods anflers niet dan met vreeze en eerbiedinge gebrui-

ken, opdat Hij van ons recht bekend, aangeroepen en in al onze
woorden en werken geprezen worde.

Lev. 24 : 15, 16. Ler. 19 : 12. Matth. 6 : 37. Jac. 5 : 13. Ler.

6 : 1. Spr. 29 : 24. Jer. 4 : 2. Jes. 45 : 23. Matth. 10 : 32. Rom.
10 : 9, 10. Ps. 50 : IB. 1 Tim. 2 : 8. Collos. 3 : 17. Rom. 2 : 24,

1 Tim. 6 : 1.

dOO. Vr. Is het dan aoo groote zond^ Gods naam met zweren
en vloeken te lasteren, dat God zich ook over die vertoornt, die,

zooveel als het hun mogelük is , het vloeken en zweren niet helpen
weren en verbieden f

Anlw.l?L gewisseiyk; want daar is geen grooter zonde, noch die

God meer vertoornt, dan de lasteringe zijns Naams, waarom Hij

die ook met den dood te straffen bevolen heeft.

Spr. 29 : 24. Lev. I : 1. Lev. 24 : 16.

xxxvn. zoNDAo.

101. Vr. Maar mag men ook godzaliglijk bij den naam Gods eenen

eed zweren?

Antw. Ja, als het de overheid van hare onderdanen of anderszins

ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen,

en dat tot Gods eere on des naasten zaligheid; want zulk eed-

zweren is in Gods Woord gegrond en daarom ook van de heiligen

in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.

Deut. 6 : 13 en 10 : ï». Jes. 48 : 1. Hebr. 6 : 16. Gen. 21 : 24
en 31 : 53. Job 9 : U. 1 Sara. 24 : 23. 2 Sam. 8 : 35. 1 Kou. 1 :

29. Rom. 1 : 9 en 9 : 1. > Cor. 1 : 23.

102. Vr. Mag men ook. bij de heiligen of bij eenige andere

schepselen eenen eeóf zweren?
Antw. Neen, want een recht eedzweren is God aanroepen, dat

Hij, als dis alleen het harte kent, der waarheid getuigenis wil

geven en mij straffen, indien ik valschelijk zwere: welke eer aan
geen schepsel toebehoort.

2 Cor. I : 23. Rom. » : 1. Matth. 5 : 34, 85, 36. Jac. 5 : 1».
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XXXVm. Zondag.

103. Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de

sdwlen onderhouden worden, en dat ik , inzonderheid op den Sabbat

,

dat is op den Rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om
Gods Woord te hooren, de Sacramenten te gebruiken, God den
Heere openlijk aan te roepen en den armen Christelijke handreikinge
te doen; ten andere, dat ik alle de dagen mijn levens van mijne
booze werken viere , den Heere door zijnen Geest in mij werken
late en alzoo den eeuwigen Sabbat in dit leven aanvange.

Tit. 1 : 5. 2 Tim. 3 : 14. 1 Cor. 9 : 13, 14. 2 Tim. 2 : 2 en 3 :

15. Ps. 40 : 10. 11 en 68 : 27. Hand 2 : 42. 1 Tim. 4 : 13. 1 Cor.

14 : 29. 1 Cor. 11 : 33. 1 Tim. 2:1. 1 Cor. 14 : 16. 1 Cor. 16 :

2. Jes. 66 : 23.

XXXIX. Zondag.

d04. Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Anlxju. Dat ik mijnen vader en mijne moeder, en allen, die over

mij gesteld zijn, alle eere en liefde en trouwe bewijze, en mij

hunner goede leere en strafie met behoorlijke gehoorzaamheid
onderwerpe: en ook met hunne zwakheid en gebreken geduld
hebbe: aangezien het Gode belieft, ons door hunne hand te

regeeren.

Efez. 6 : 1, 2 en 6 : 5. Coloss. 3 : 18, 20, 22. Efez. B : 22. Spr.

I : 8 en 4 : 1 en 15 : 20 en 20 : 20. Exod. 21 : 17. Kom. 13 : 1.

Spr. 23 : 22. Gen. 9 : 24. 1 Petr. 2 : 18. Efez. 6 : 4, 9. Coloss. 3 :

20. Rom. 13 ; 2, 3. Matth. 22 : 21.

XL. Zondao

105. Vr. Wat eischt God in het zesde gebod?
Antw. Dat ik mijnen naaste noch met gedachten, noch met

woorden of eenig gelaat, veel weiniger metterdaad, door mij zelvea.

of door anderen onteere, hate, kwetse of doode; maar dat ik alle

wraakgierigheid aflegge , ook mij zelven niet kwetse of moedwillig-
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lijk in eenig gevaar bcgeve; waarom ook de Overheid het zwaard

diaagt om den doodslag te weren.

Malth. 5 : 21, 22 en 26 : 52. Gen. 9 : 6. Efez. 4 : 26. Kom. 12 :

19. Matth. 5 : 25 ca 18 : 35. Kom. 13 : 14. Coloss. 2 . 23. Matth.

4 : 7. Gen. 9 : 6. Eiod. 21 : 14. Matth. 26 : 52. Rom. 13 : 4.

106. Fr. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te

spreken ?

Antw. God, verbiedende den doodslag, leert ons, dat Hij den

wortel des doodslags^ als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat

en zulks alles voor eenen doodslag houdt.

Spr. 14 : 30. Rom. 1 : 29. 1 Joh. 2 : 11. Jac. 1 : 20. Gal. 5 :

19, 20, 21. 1 Joh. 3 : 15.

407. Fr. Maar is dat genoeg, dat wij onzen naaste, als goz.-'gd

is, niet dooden?

Antiv. Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn,

gebiedt, dat wij onzen naaste liefhebben als ons zelven, en jrgens

hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle viien-

delijkheid bewijzen, zijne schade, zooveel als ons mogelijk is, af-

keeren en ook onzen vijanden goed doen.

Matth. 22 : 39 en 7 : 12. Rom. 12 : 10. Efez. 4 : 2. Gal. 6: 1,2.

Matth. 5 : 5. Rom. 12 :.18. Luc. 6 : 36. Matth. 5 : 7. 1 Pctr. 3:8.
Colloss. 3 : 12. Exod. 23 : 5. Matth. 5 : 44, 45. Rom. 12 : 20.

XLI. ZOND.^G.

108. Fr. Wat leert ons het zevende gebod?

Antw. Dat alle onkuischheid van God vervloekt is, en dat wij

daarom, haar van harte vijand zijnde, kuisch en tuchtiglijk leven

moeten, hetzij in den heiligen huwelijken staat of buiten denzel ven.

Lev. 18 : 28. Jud. vs. 23. 1 Thesa. 4:3, 4, 5. Ilebr. 13 : 4.

l Cor. 7 : 7.

109. Fr. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken

en diergelijke schanden ?

Antw. Dewgl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Oees-

tes zijn, zoo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaien:
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daarom verbiedt ïlij alle onkuische daden
,
gebaren , woorden

,
ge-

dachten, luiten, en wat den mensch daartoe trekken kan.

Efez. 5 : 3. 4. l Cor. 6 : 18. 19. Matth. 5 : 27, 28. Efcz. 6 : 18.

I Cor. 15 : 33.

XLTI. Zondag.

410. Fr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God veibiedt niet alleen dat stelen en rooven , hetwelk de

Overheid straft, maar Hij noemt ook dieverij alle booze stukkei

en aanslagen, waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons to

brenpen , hetzij met geweld of .'^cbijn des lechts, als met onreclit

gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door eenig middel,

van God verboden: daartoe ook alle gierigheid, alle misbruik en

verkwisting zijner gaven.

l Cor. 6:10. 1 Cor. 5 : 10. Luc. 3 : 14. 1 Thess. 4 ; 6. Spr.

II : 1 en 16 : 11. Ezech. 45 : 9, 10. Ueut. 25 : 13. Ps.15 : 5. Luc.

6 : 35. 1 Cor. 6 : 10. Spr. 23 : 20, 21 en 21 : 20.

m. Fr. Maar wat gebiedt u God in dit gebod?

Antiv. Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere;

met hem alzoo hamlele, als ik wilde, dat men met mij handelde;

daartoe ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige

helpen moge.

Matth 7 : 12. Efiz. 4 : 28.

XLIII. ZoNDAa.

112. Fr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valsche getuigenis geve, niemand

zijne woorden verkeere
,
geen achterklapper of lasteraar zij , niemand

lichtelijk en onverhoord oordeele of helpe verdoemen; maar allerlei

liegen en bedriegen, als eigene werken des duivels, vermijde, tenzij

dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil. Desgelijks dat ik

in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe,

oprcchtelijk spreke en bekenne ; ook mijns naasten eer en goed ge-
rucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Spr. 19 : 6, 9 en 21 : 28. Ps. 15 : 3 en 50 : 19, 20. Rom. 1 : 30.

Matth. 7 : 1. Luc. 6 : 37. Joh. 8 : 44. Spr. 12 : 22 en 13 : 5. 1

Cor. 13 : 6. Efez. 4 : 25. i Petr. 4 : 8.
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XLIV. Zondag.

413. Vr. Wat eischt van ons het tiende gebod?
Antw. Dat ook de minste lust of gedachte tegen eenig gebod

Gods in ons hart nimmermeei- kome, maar dat wij ten allen tijde

van ganscher harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerech-

tigheid hebben.

Kom. 7 : 7.

414. Fr. Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze ge-

boden volkomenlijk houden?

Antw. Neen zij : maar ook de allerheiligsten , zoolang als zij in

dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaanilieid;

doch alzoo , dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar som-

mige , maar naar al de geboden Gods beginnen te leven.

1 Joh. 1 : 8. Rom. 7 : 14, 15. Pred. 7 : 20. 1 Cor. 13 : 9. Rom.

7 : 22. Va. 1 : 2.

445. Fr. Waarom Iaat ons dan God alzoo scherpelijk de tien ge-

boden prediken , zoo ze toch niemand in dit leven houden kau?

Antw. Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondelijken aard

hoe langer hoe meer leeren kennen en dies te begeeriger zijn, de

vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken.

Daarna, dat wij zonder onderlaten ons benaarstigen, en God bidden

om de genade des Heiligen Geestcs, opdat wij langs zoo meer naar

het evenbeeld Gods vernieuwd worden , totdat wij tot deze voorge-

stelde volkomenheid na dit leven geraken.

Rom. 8 : 20. 1 Joh. 1 : 9. Ps. 32 : 5. Matth. 5 : 6. Rom. 7 : 24,

25. 1 Cor. 9 : 24. Phil. 3 : 12, 13, 14.

JCon ^et &écb.

XLV. Zondag.

446. Fr. Waarom is het gebed den Christenen van noode?

Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid

is, hetwelk God van ons vordert, en dat God zijne genade en den



VAN HET GEÜEU. 63

Heiligen Geest alleen dien geven wil, die Hem met hartelijke zuch-

ten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Ps. 50 : U. Matth. 7 : 7. Luc". 11 : 9, 18. 1 Thess. 5 : 17.

117, Fr. Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam
is en van Hem verhoord worJt?

Antw. Eerstelijk , dat wij alleen den eenigen waren God, die zich

in zijn Woord ons geopenbaard heeft, om al hetgene dat Hij ons

geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere , dat wij

onzen nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons

voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat

wij dezen vasten grond hebben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande

dat wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christi wil zekerlijk

wil verhooren, gelijk Hij ons in zijn Woord beloofd heeft.

.loh. 4 : 22, 23. 24,. Kom. 8 : 26. 1 Joh. 6 : 14. Jac. 1 : 5. Joh.

4 : 24. Ps. 145 : 18. 2 Kron. 20 : 12. Pa. 2 : 11 en 34 : 19. Jes.

66 : 2. Roro. 10 : 14. Juc. 1 : G. Joh. 14 : 13 en lö. 23. i)au. 9 :

17, 18. Matth. 7 : 8. Ps. 27 : 8.

148. Fr. Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden?

Anhv. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de
Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat Hij ons zelf ge-
geleerd heeft.

Jac. I : 17. Matth. 6 : 33.

119. Fr. Hoe luidt dat gebed?
Antw. Onze Vader, die in de hemelen zijt.

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wille geschiede gelijk in den hemel alzoo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schul-
denaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.
Want Uw is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der

eeuwigheid. Amen.

Matth. 6 : 9, 10, 11, 12, 13. Luc. 11 : 2, 3, 4.
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XLVI. Zondag.

120. Fr. Waarom heeft ons Christus geboden, God alzoo aan te

spreken : Onze Fader ?

Antio. Opdat Ilij van stonde aan in het begin onzes gebeds in

ons de kinderlijke vreeze en toevoorzicht tot God verwekke, welke

beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader
door Christus geworden is en dat Hij ons veel weiniger afslaan zal

hetgene, dat Avij Hem met een recht geloove bidden, dan onze vaders

ons aardsche dingen ontzeggen.

Matth. 7 : 9. 10, 11. Luc. 11 : 11, 12, 13.

121. Fr. Waarom wordt hier toegedaan: Die in de hemelen zijt?

Antw. Opdat wij van de hemelsche majesteit Gods niet aardsch
gedenken en van zijne almachtigheid alle nooddruft des lijfs en der
ziele verwachten.

Jer. 33 : 23, 24, Hand. 17 : 24, 25, 27. Kom 10 . 12.

XLVII. Zondag.

122. Fr. Welke is de eerste bede?

Anlw. Uw naam worde geheiligd. Dat is: Geef ons eerstelijk,

dat wij U recht kennen en U in al uwe werken , in welke uwe al-

machtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en
waaiheid kiaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook
dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzoo schikken
en richten, dat uw naam om onzent wille niet gelasterd, maar
geëerd en geprezen worde.

Joh. 17 : 8. Jer. 9 : 21 en 31 : 33, 34. Matth. 16 : 17. Jac. 1 : 5.

Ps. 119 : 105. Ps. 119 : 137. Luc. 1 ; 46, 47, 68, 69. Kom. 11 : 33.
Ps. 71 : 8 en 115 : 1.

XLVJII. Zondag.

123. Fr. Welke is de tweede bede?

Anlw. Uvj koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzoo door uw
Wüord en uweu Geest, dat wij ons langs zoo meer U onderwerpen;
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bewaar en vermeerder uwe Kerke; verstoorde werken des duivels en
alle geweld, welke zich tegon U verheft , mitsgaders alle booze raad-

slagen , die tegen uw heilig Woord bedacht worden, totdat de vol-

komer.heid uws Rijks toekome, waarin Gij alles zult zijn in allt-n.

Ps. H3 : 10 en 119 : 5. MaUli. 6 : 33. Va. 51 : 20 en 123 : 6.

1 Joh. 3 : 8. Rom. 16 : 20. Opetib. 22 : 20. Hom. 8 : 23, 23. 1

Cor. 15 : 2S.

XLIX. ZONDAO.

-124. Fr. Welke is de derde bede?

^ntw. Uw wil geschiede gelijk in den hemel alzoo ooit op de

aarde. Dat is: Geef, dat wij en alle menschen onzen eigen wil

verzaken en uwen wil, die alleen goed is , zonder eenig teger.spieken

gehoorzaam zijn: opdat alzoo een iegelijk zijn ambt en beroeping

zoo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren , als

de engelen in den hemel doen.

Matlh. 16 : 24. Tit. 3 : 11, 13. Luc. 22 : 42. Efez. 5 : 10. Rom.
12 : 2. 1 Cor. 7 : 24. Ps. 103 : 20, 21.

L. ZONDAÖ.

125. Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijhsch brood. Dat is: Wil ons

met alle nooddruft des lichaanis verzorgen , opdat wij daardoor be-

kennen, dat Gij de eenige oorsprong alles goeds zijt, en dat noch
onze zorg en arbeid, noch uwe gaven zonder uwen zegen ons ge-
dijen , en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen

aftrekken en op U alleen stellen.

Ps. 145 : 15. Ps. 104 : 27. Matth. 6 : 26. Jiic. 1 : 17. Hand.
14 : 17 eu 17 : 27. 1 Cor. 15 : 58. Deut, 8 : 3. Ps. 37 : IG en 127 :

1, 2. Ps. 55 : 23 eu 62 : 11 en 146 : 3. Jer. 17 : 5, 7.

LI. Zondag.

126. Fr.. Welke is de vijfde bede?

Antw. Vergeef o^is onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
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êchuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, alle onze mis-

daden en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds

Christi wille niet toerekenen, alzoo wij ook dit getuigenis Uwer
genade in ons bevinden , dat ons gansche voornemen is , onxen

naaste van harte te vergeven.

Ps, 51 : 3 en 143 : 2. 1 Joh. 2 : 1. Kom. 8 : 1. Matth. 6 : U.

LIL Zondag.

127. Fr. Welke is de zesde bede?

Antvo. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den

hooze. Dat is: Dewijl wij van ons zelven alzoD zwak zijn, dat wij

niet één oogenblik kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden
,

de duivel, de wereld en ons eigen vleesch, niet ophouden ons aan

te vechten: wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws

Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onder-

liggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk

ten eenenmale de overhand behouden.

Joh. 15 : 5. Ps. 103 : 14. 1 Petr. 5 : 8. Efez. 6 : 12. Joh. 16

19. Kom. 7 : 2"^. Gal. 5 : 17. Matth. 20 : 41. Mare. 13 ; 33. 1 Thess,

8 : 13 ea 5 : 23.

128. Fr. Hoe besluit gij uw gebed?

Antw. Want Uio is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid

in der eeuwigheid. Dat is : Zulks alles bidden wij van U daarom , dat

Gij, als onze Koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te

geven den wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor,

niet wij, maar uw heilige name eeuwiglijk geprezen worde.

Rom. 10 : 12. 2 Petr. 2 : 9. Joh. 14 : 13. Jer. 33 8, 9 Ps. 115 : 1.

129. Fr. Wat bedui.U het woord: Amen?
Antw. Amen, dat is te zeggen: het zal waar en zeker zijn.

Want mijn gebed veel zekerder van God verhoord is, dan ik in

mijn harte gevoele, dat ik zulks van Hem begeere.

i Cor. 1 : 20. 2 Tim. 2 : 13.

EINDE VAN DEN CATECHISMUS.



DE VIJF AETIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN

,

OFTE

OORDEEL DER NATIONALE SYNODE DER GEREFOR-
MEERDE KERKEN VAN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN,

GEHOUDEN BINNEN DORDRECHT IN DEN JARE 1618 EN 1619,

OVER
DE BEKENDE VIJF HOOFDSTUKKEN DER LEERE,

DAAROVER IN DE GEREFORMEERDE KERKEN DEZER
VEREENIGDE NEDERLANDEN VERSCHIL

GEVALLEN IS.

Onder de zeer vele vertroostingen , dewelke onze Heere en Zalig-

maker Jezus Christus aan zijne strijdende Kerk in deze ellendige

pelgrimage gegeven heeft, wordt deze met recht onder de voor-

naamste geacht , die Hij haar heeft nagelaten , als Hij tot zijnen

Vader in het heraelsche Heiligdom zoude ingaan, zeggende: sik

ben met u alle de dagen tot aan de voleindiging der loereld". De
waarheid van deze vriendelijke belofte is blijkelijk in de Kerk van

alle tijden. Want alzoo zij niet alleen door openbaar geweld der

vijanden en goddeloosheid der ketteren, maar ook door bedekte

listigheid der verleiders van den beginne is bestreden , voorwaar

,

indien de Heere haar te eeniger tijd van de heilzame hulpe zijner

beloofde tegenwoordigheid had ontbloot, zij zoude al over lang óf

door geweld der tyrannen zijn verdrukt geweest, óf door de arg-
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iistiglicid (Ier bedriegers ten verderve verleid. Mnar de guede Her-

der, die zij ,e kudde, voor welke Hij zijn leven hooft gelaten, zeer

volstandiglijk bemint, heeft het woeden der vervolgers steeds ter

rechter tijd en door zijne uitgestrekte hand, dikwijls wonderlijk,

ternedergezet en de kromme wegen en bedrieglijke raadslagen der

verleider.? ontdekt en te-niet gedaan; in beide bewijzende, dat Hij

w^aarhjk bij zijne Kerk tegenwoordig is. Hiervan hebben wij een

zeer klaar bewijs in de Historiën der godzalige Keizers , Koningen
en Prinsen, dewelke de Zone Gods zoo menigmaal tot hulp van

zijne Kerk heeft verwekt, met eenen heiligen ijver zijns huizes

ontstoken, en door hunnen dienst niet alleen het woeden der tyran-

nen bedwongen , maar ook zijne Kerk , wanneer zij met valsche

leeraar.s te strijden had , tegen hen met middelen ter genezing van

heilige Synoden voorzien, in welke de getrouwe dienstknechten van

Christus met gezamenlijke gebeden, raad en arbeid kloekmoediglijk

zich hebben gesteld voor de Kerk en waarheid Godes tegen de

knechten des satans, alhoewel zij zich in engelen des lichts ver-

:inderden; en hebben het zaad der dwalingen en der tweedracht

weggenomen , de Kerk in eendracht der reine religie behouden en

den oprechten godsdienst ongeschonden op de nakomelingen voort-

gezet.

Met eone gelijke weldaad heeft onze getiouwe Zaligmaker zijne

genadige tegenwoordigheid aan de Keik van Nederland , die eenige

jaren zeer is verdrukt geweest, in dezen tijd bewezen. Want deze

Kerk, van de tyrannie des Roomschen Antichrists en de schrikkelijke

afgoderij des Pausdoms door Godes machtige hand verlost en in de

gevaren van zoo langdurigen oorlog menigmaal wonderbaarlijk be-

waard zijnde en in eendracht der ware leer en tucht tot lof van

haren God, tot wonderlijken wasdom van het genieencbest, en

vreugde van de geheele Gereformeerde wereld zeer heerlijk bloeiende,

is van Jacobus Arminius en zijne navolgers, dragende den naam
van Bemonstrantcn , door verscheidene zoo oude als nieuwe dwa-
lingen, eerst heimelijk, daarna openlijk, aangevochten, en , door er-

gerlijke twisten en scheuringen hardnekkiglijk verstoord zijnde, in

zoo groot gevaar gebracht, dat die zeer bloeiende Kerken door eenen

schrikkelijken brand van tweedrachten en verdeeldheden ten laatste

zouden zijn verteerd geworden, ten ware de ontferming onzes Za-
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ligmakcrs ter bekwamer tijd daaitusschen ware gekomen. Doch
geprezen zij in der eeuwigheid de Heere, dewelke, nadat Hij zijn

aanschijn ten oogenblik tijds van "ons (die op menigerlei wijze

zijnen toorn en gramschap hadden verwekt) verborgen hadde,
voor de gansche wereld heeft bewezen , dat Hij zijns Verbonds niet

vergeet en het zuchten der zijnen niet veracht. Want als daar
nauwelijks eenige hope van herstel naar menschelijk oordeel scheen
voorhanden te zijn, heeft Hij aan de Dooiluchtige en Hoog-Mogende
Heeren, de Generale Staten der Vercenigde Nederlanden, dit in het

harte gegeven, dat zij, met advies en directie van den Doorluch-
tigsten en kloeknioedigsten Prinse van Oranje, besloten hebbende
deze woedende 7,warigheden met wettelijke middelen te bejegenen,
welke door de voorbeelden der Apostelen zelven en der Christelijke

Kerk na hunnen tijd doorgaans zijn goed gekend, en zelfs ook in

de Kerke van Nederland met groote vrucht vóór dezen gebruikt,

en hebben eene Synode uit al de Provinciën van hun gebied door
hunne autoriteit naai' Dordrecht bijeengeroepen , nadat zij daartoe
van te voren verzocht en door gunst des Grootmachtigsten Konings
Jacobus, Koning van Groot-Brittannië, enz. en der Doorluchtige
Prinsen, Doorluchtige Graven en machtige Republieken verworven
hadden vele voortreffelijke godgeleerde mannen, opdat door gemeen
oordeel van zoo vele theologanten der Gereformeerde Kerk de lee-

ringen van Arminius en zijne navolgers in eene zoo vermaarde Sy-
node rijpelijk zouden worden onderzocht en alleen uit Gods Woord
geoordeeld , de ware leer bevestigd , de valsche verworpen , en den
Nederlandschen Kerken eendracht, vrede en rust door Godes zegen
wedergebracht. Over deze weldaad Godes is het, dat de Neder

-

landsche Kerken zich verheugen en de getrouwe ontfermingen baars
Zaligmakers ootmoediglijk bekennen en dankbaar roemen.

Deze eerwaardige Synode (na voorgaand algemeen vasten en bid-

den door autoriteit der Hooge Oveiheid in al de Nederlandsche Ker-

ken tot afbidding van Godes toorne en verwerving van zijnen ge-

nadigen bijstand uitgeschreven en gehouden) in des Heeren naam
binnen Dordrecht vergaderd zijnde , ontstoken in liefde tot God en

den welstand der Kerk, en wezende , na aanroeping' van Godes
naam, met eenen heiligen eed verplicht, van alleen naar het richt-

snoer der Heilige Schrifture te oorJeelen, en in het onderzoek en
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oordeel van deze zaak met eene goede en oprechte consciëntie te han-

delen , heeft zeer naarstiglijk en met groote lankmoedigheid gearbeid

,

om de voornaamste voorstanders dezer leeringen , voor haar geci-

teerd zijnde, te bewegen, dat zij hun gevoelen van de vijf bekende

Hoofdstukken der leer, mitsgaders de redenen van dien volkoraenlijk

wilden verklaren. Maar als zij het oordeel der Synode verwierpen

en op de vraagstukken, in de maniere als billijk was, weigerden

te antwoorden, en dat voorts geene vermaningen der Sj^node, noch

resolutiën der Welgeboren Edele Gedeputeerden van de Heeren Ge-

nerale Staten
,

ja zelfs niet de bevelen van de Doorluchtige Iloog-

Mog. Heeren Generale Staten bij hen iets vorderden, is de Synode

genoodzaakt, met last van hunne Hoog-Mog. en naar de gewoonte

der oude Synoden, eenen anderen weg in te gaan: en is het on-

derzoek van de voorzeide vijf leerstukken uit de schriften , beken-

tenissen en verklaringen, eensdeels te voren uitgegeven, anderdeels

ook aan deze Synode overgeleverd, bij der hand genomen. Het-

welk, alzoo het nu door Godes bijzondere genade met zeer groote

vlijt, getrouwigheid , consciëntie en overeenstemming van allen en een

iegelijk is voleind, zoo is 't, dat deze Synode tot Godes eere, be-

houdenis van de oprechtigheid der zaligmakende waarheid, gerust-

heid der consciëntiën , vrede en welstand der Nederlandsche Kerken
,

besloten heeft het navolgende oordeel (waarin het waarachtige en

met Godes Woord overeenkomende gevoelen van de vijf voorzegde

leerpunten wordt verklaard, en het valsche, en met Godes Woord
strijdende verworpen) openlijk uit te spreken en eenen iogelijken be-

kend te maken.
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HET EERSTE HOOFDSTUK

ber ïeere,

nanieïij! öan be ®obbeti|fe SSerïiejiiige en SScrliicrpiufte.

I. Aangezien alle menschen in Adam gezondigd liebben, en Am
vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden , zoo zoude Go<?

niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het gansche menscheliike

geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om rtc

zonde verdoemen, volgens deze woorden van den Apostel: De o*-

heele xversld is voor God verdoenüijk. Zij hehhen allen gezondigef,

en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3 : 19, 23); en: Debezoldi'

ging der zonde is de dood (Rom. 6 : 23)

H. Doch hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij zijneM

eeniggeboren Zoon in de tvereld gezonden heeft, opdat een iegelijk,

die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebk*

(1 Joh. 4:9; Joh. 3 : 46).

Hl. Eu opdat de menschen tot het geloove worden gebracht,

zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde bo"**-

Bchap tot wien Hij wil, en wanneer Hij wil; door wier dienst rt«

menschen geroepen worden tot bekeering en het geloof in Christus,

den gekruiste. Want hoe zullen zij in Hein gelooven , van wien zg'

niet gehoord hebben? en hoe zullen zij hooren, zondei' die hun pra-

dik? en hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden wordenJ
(Rom. 10 : 14, 45).

IV. Die dit Evangelie niet gelooven, op die blijft de toorn Gods;
maar die het aannemen , en den Zaligmaker Jezus met een waarach-
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tig en Ifivendig geloof omhelzen, die worden door Hem van den

toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven

begaafd (Joh. 3 : 36; Mare. IG : 16).

V. De oorzaak of schuld van dit ongeloof, gelijk ook van alle

andere zonden , is geenszins in God , maar in den mensch. Miiar

het geloove in Jezus Christus, en de zaligheid door Hem, is eene

genadige gave Gods, gelijk geschreven is: Uit genade zijt gij za-

lig geworden door het geloofd en dat niet uit w, het is Gods gave

(Efez. 2:8); als ook : Het is u gegeven , in Christus te ge'ooven

(Fil. \ : 29).

VI. Dat God sommigen in den tijd met het geloof begaaft,

sommigen niet begaaft, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want
alle zijne werken zijn Hem van eeuwigheid aan hekend, (Ilund.

15 : 18), en: Hij doet alle dingen naar den raad zijns tüil-

lens (Efez. 1 : 11). Naar welk besluit Hij de harten der uitver-

korenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwt en buigt om
te gelooven; maar degenen, die niet zijn verkoren, naar zijn

rechtvaardig oordeel, in hunne boosheid en hardigheid laat. En
hier is het, dat zich ons voornamelijk opdoet die diepe ,~ barmhar-

tige en t' samen rechtvaardige onderscheiding der menschen , zijnde

in even gelijken staat des verderfs, of het besluit van verkiezinge

en verwerpinge. in het Woord Gods geopenb.iard. Hetwelk, gelijk

als het de verkeerde, onreine en onvaste menschen verdraaien tot

hun verderf, alzoo geeft het den heiligen en godvreezenden zielen

eenen onuitsprekelijken troost.

VH. Deze verkiezinge is een onveranderlijk voornemen Gods,

door hetwelk Hij vóór de grondlegging der wereld eene zekere me-
nigte van menschen, niet beter of waardiger zijnde dan de anderen,

maar in de gemeene ellende met de anderen liggende, uit het ge-

heele menschelijk geslacht, van de eerste oprechtigheid door hunne

eigene schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het viije

behagen zijns willens, tot de zaligheid, uit loutere genade, uitver-

koren heeft in Christus, denwelken Hij ook van eeuwigheid tot een

Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament

der zaligheid gesteld heeft En opdat zij door Hem zouden zalig ge-

maakt worden, heeft Hij ook besloten, hen aan Hem te geven en

krachtiglijk tot zijne gemeenschap door zijn Woord en Geest te

roepen en te trekken , of met het ware p'eloof in Hem te begaven

,
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te reclitvaardigen , fe heiligen en, in de gemeenschap zijns Zoons

krachtiglijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewij-

zinge van zijne barmhartigheid, en ten prijze van de rijkdommen
zijner heerlijke genade. Gelijk gesr.lireven is: God heeft ons uitver-

koren in Christus vóór de grondlegging der wereld, opdat ivij zou-

den heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons

te voren verordinecrd h^eft tot aanneming tot kinderen, door Je-

zus Christus in zich zelven, naar het welbehagen zijns willens,

tot jrrijs der heerlijkheid zijner genade, door welke Hij ons bege-

nadigd heeft in dm Geliefde (Efez. 1 : 4, 5, 6); en elders: Die

Hij te voren verordineerd heeft , dezen heeft Hij ook geroepen , en

die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd, en die

Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheei^lijkt (Rom. 8

VS. 30).

VIII. De voorgemelde verkiezinge is niet menigerlei maar eene en

dezelfde van alle degenen , die zalig worden , beide in het Oude en

Nieuwe Testan)ent. Gemerkt ons de Schrifture een eenig welbehagen ,

voornemen en raad van den wille Gods voorstelt, waardoor Hij

ons van eeuwigheid heeft verkoren
, beide tot de genade en tot de

heerlijkheid, tot de zaligheid en tot den weg der zaligheid, den-

welken Hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden (Efez.

1 : 4, 5 en 2 : 10).

IX. Deze zelfde verkiezinge is geschied, niet uit het voorgezien geloof

en de gehoorzaamheid des geloofs , uit heiligheid of eenige andere

goede hoedanigheid of gesclüktheirl , als eene o.rzaak of voorwaarde,

te voren vereischt in den mensch , die verkoren zou woiden ; maar
tot het geloof en de gehoorzaamheid des geloofs, <o< heiligheid enz.;

en diensvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend
goed, waaruit het geloove , de heiligheid en andere zaligmakende
gaven, en eindelijk het eeuwige leven zelf, als vruchten vloeien,

naar het getuigenis van den Apostel: Hij heeft ons uitverkoren

(niet omdat wij waren , maar) opdat wij zouden zijn heilig en
onberispelijk voor Hem in de liefde (Efez. 1 : 4).

X. De oorzaak van deze genadige verkiezing is het eenige wel-

beliagen Gods, niet daarin bestaande, dat Hij eenige hoedanigliedfti

of werken der menschen uit alle mogelijke voorwaarden tot eene
voorwaarde der zaligheid heeft uitgekoren : maar hierin, dat Hij

eenige zel.ere personen uit de genieene menigte der zondaren zich
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tot een eigendom heeft aangenomen
,

gelijk geschreven is : j4k de

kinderen nog niet geboren tvaren , noch iets goeds of kwaads ge-

daan hadden enz., soo werd tot haar (namelijk Rebekka) gezegd:

De meerdere zal den tnindere dienen
;

gelijk geschreven is: Jacob

heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat (Rom. 9 : H, 12 : i'S);

en : Daar geloofden er zoo velen , als er verordineerd waren ten

eeuwigen leven (Hand. 13 : 48).

XI. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk,

alwetende en almachtig is, zoo kan de verkiezing, van Hem gedaan,

niet ontdaan en wedeigedaan , noch veranderd , noch wederroepen

,

noch afgebroken worden, noch de uitverkorenen verworpen, noch

het getal derzelven verminderd worden.

XII Van deze hunne eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter

zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd , hoewel bij ver-

scheidene trappen en met ongelijke mate, verzekerd (2 Kor. 13:5).
Niet , als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken,

maar als zij de onfeilba re vruchten der verkiezing, iii het Woord
van God aangewezen (als daar zijn : Ket "waar geloof in Christus,

kinderlijke vreeze Gods, droefheid die naar Uod is over de" zonde,

honger en dorst naar de gerechtigheid, enz.), in zichzelven met eene

geestelijke blijdschap en heilige vermakinge waarnemen.

XIII. Uit het gevoel en de veizekerdheid van deze verkiezing

nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelven

voor God te verootmoedigen, de diepte van zijne barmhartigheden

aan te bidden, zichzelven te reinigen, en Hem, die hen eerst zoo

uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zóó

verre is het vandaar, dat zij door deze leer van de verkiezing en

door de overlegging van dezelve in het onderhouden vau Gods

geboden vertragen, of vleeschelijk-zorgeloos zouden worden; hetwelk

door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegt te gebeuren, die,

óf zichzelven van de genade der vcikiezing lichtvaardiglijk veime-

tende, óf ijdellijk en dartellijk daarvan klappende, in de wegen der

uitverkorenen niet begeeren te wandelen.

XIV. Voorts golijk deze leer van de Goddelijke verkiezing, naar

Gods wyzen raad, door de Profeten, Christus zelf en de Apostelen,

zoowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is , en daarna

in de heilige Schriften voorgesteld en nagelaten , alzoo moet zij

ook ten liui<]igen dage te zijner tijd en plaats in de Kerke Gods
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(dewelke zij bijzonderlijk is toegeëigend) voorgesteld worden met
den geest des onderscheids en Goddelijke eerbieding, heiliglijk,

zonder nieuwsgierige onderzoekinge van de wegen des Allerhoogsten

,

ter eere van Gods heiligen naam en tot eenen levendigen troost

van zijn volk (Hand. 20 : 27 ; Rom. 42 : 3 en Hoofdstuk H : 33,

34; Hebr. 6 : 17, 18).

XV. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing

wijst en prijst ons de Heilige Schrifture daarmede allermeest aan,

wanneer zij wijders getuigt, dat niet alle menschen zijn verkoren
,

maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voor-

bijgegaan , namelijk die , welke God naar zijn gansch vrij , recht-

vaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft

in de gemeene ellende te laten, in dewelke zij zichzelven door

hunne eigene schuUl hebben gestort, en met het zaligmakend ge-

loof en de genade der bekeering niet te begaven, maar hen in hunne
eigene wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, ein-

delijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden
,

tot verklaring van zijne gerechtigheid , te verdoemen en eeuwiglijk

te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God
geenszins maakt tot een auteur van de zonde (hetwelk godslaster-

lijk is te denken), maar stelt Hem tot eenen verschrikkeiijken, on-

berispelijken en rechtvaardigen Richter en Wreker van dezelve.

XVI. Die het levendig geloof in Christus of het zeker vertrouwen
des harten, den vrede der consciëntie, de betrachting van de kin-

derlijke gehoorzaamheid , den roem in God door Christus , in zicii

nog niet krachtiglijk gevoelen , en nochtans de middelen gebruiken

,

door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken , die

moeten niet mismoedig worden, wanneer zij van de verwerping
hooren gewagen, noch zichzelven onder de verworpenen rekenen,
maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan , naar den
tijd van overvloediger "genade vuriglijk verlangen, en dezelve met
eerbiedinge en ootmoedigheid verwachten. Veel min behooren voor
deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen, die

ernstiglijk begeeren zich tot God te bekeeren , Hem alleen te be-
hagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en noch-
tans in den weg iler godzaligheid en des geloofs zoo ver nog niet

kunnen komen, als zij wel wilden. Gemerkt, de barmhartige God
beloofd heeft, dat liij de rookcnde vlaswiek niet zal uitblusschen
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en het gckrookle viel niet zal verbreken. Maar deze leer is met
recht schrikkelijk dengenen, die, God en Chiistus den Zaligmaker

niet achtende , zichzelven den zorgvuldigheden der weield en den

wellusten des vleesches geheel hebben overgegeven , zoolang zij

zich met ernst tot God niet bekeeren.

XVII, Nademaal wij van den wil Gods uit zijn Woord moeten

oordeelen , hetwelk getuigt , dat de kinderen der geloovigen heilig

zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in

hetwelk zij met hunne ouderen begrepen zijn , zoo moeten de god-

zalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner

kinderen, welke God in hunne kindschheid uit dit leven wegneemt
(Gen. 17 : 7 ; Hand. 2 : 39 ; 1 Kor. 7 : 14).

XVIII. Tegen degenen, die over deze genade der onverdiende

verkiezinge en strengheid der rechtvaardige verwerping murmureert n
,

stellen wij deze spreuke des Apostels: o Mctisch, wie zijt gij, die

tegen God antwoordt \ (Rom. 9 : 20) en deze van onzen Zaligmaker

:

Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil ?

(Matth. 20 : 15). Wij daarentegen, deze verborgenhoden met eene

godvruchtige eerbiedinge aanbiddende , roepen uit met den Apostel

:

o Diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods!

Hoe ondoorzoekelijk zijn zijne oordeelen, hoe onnaspeurlijk zijne

wegen 1 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is

zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het

zal hem vergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en

tot Hem zijn alle dingen ; Hem zij de heerlijkheid in der eeuwig-

heid, Amen. (Rom. 11 : 33—36).

^erlüerpinge ber blüaïingen, boor tüeïfe be S'ïeberlaubêclje Serfcn

eeuen tiib lang gijn tieroerb geiüorbeit.

De rechtzinnige leer van de verkiezing en verwerping verklaard

zijnde , verwerpt de Synode de dwalingen dergenen
,

I. Die leeren : »dat de wille Gods van zalig te maken degenen,

die daar zouden gelooven en in het geloof en de gehoorzaamheid des

geloofs volharden, is het gansche en geheele besl» t van de Ver-
kiezing der zaligheid, en dat er niets anders van dit besluit in het

Woojd Gods is geopenbaard." — Want deze bed) icgen de cenvou-

digen en wederspreken klaarlijk de Heilige Schriftuur, die getuigt

,
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dat God iHct alleen degenen, die gelooven zullen, wil zalig maken,

maar dat Hij ook eenige zekere menschen van eeuwigheid heeft

uitverkoren, welke Hij in den tijd vóór anderen niet het geloof in

Christus en met volstandigheid zoude begaven
,
gelijk geschreven is :

Ik fieb uwen naam den menschen geopenbaard, die Gij mij uit de

wereld gegeven hebt (Joh. 47 : 6) ; en : Daar geloofden zoo velen
,

als er verordineerd waren ten eeuwigen leven (Hand. 13 : 48);

en: Ilij heeft ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld,

opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn , enz. (Efez. 1 : 4).

H. Die leeren: »dat de Veikiezinge Gods ten eeuwigen leven

velerlei is: eene algemeene en onbepaalde, de andere bijzonder en

bepaald; en dat deze weder óf onvolkomen, wederroepelijk, niet

zonder weerspraak en voorwaardelijk is, óf volkomen, onwederroe-

pelijk, zender weerspraak en volstrekt." Insgelijks: ;)dat er eene

andere verkiezing is tot het geloof, eene andere tot de zaligheid,

alzoo, dat de veikiezing tot het lechtvaardigmakende geloof kan

zijn zonder de beslissende verkiezing ter zaligheid." — Want dit

is een gedichtsel van 's mens^chen hersenen, buiten de Schrift ver-

zonnen , waardoor de leer van de verkiezing verdorven , en deze

gulden keten van onze zaligheid verbroken wordt: Die Hij te voren

verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen, en die IJij ge-

roepen heeft, dezen heeft Ilij ook gerechtvaardigd, en die Hij ge-

rechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt (Roni. 8 : 30).

Hl. Die leeren; »dat het welbehagen en voornemen Gods, vau

hetwelk de Schrifture in de leer van de Verkiezing gewag maakt,
niet daarin bestaat, dat God eenige bijzondere menschen vóór anderen

heeft uitverkoren, maar daarin, dat God uit alle mogelijke voor-

waarden (onder welke ook zijn ile werken der Wet) of uit de ge-

heele orde van alle dingen de onedele daad des geloofs en de on-

volmaakte gehoorzaamheid deszelven tot eene voorwaarde der zalig-

heid heeft uitgekozen, wslke Hij voor eene volkomene gehoorzaam-
licid genadiglijk zou hebben willen houden, en der belooning des

eeuwigen levens waardig achten". — Want niet deze schadelijke

dwaling wordt het welbehagen Gods en de verdienste van Christus

krachteloos gemaakt, en de menschen door onnutte vragen van de

waarheid der genadige rechtvaaidigmaking en van de eenvoudigheid
der Schriltuur afgetrokken, en deze spreuke des Apostels van on-

Wii^urheid beschuldigd : God heeft ons geruv^ion mei eene heilige roe-
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ping, niet naar onze werJcen, maar naar zijn eigen fwornemen
en genade^ die ons gegeven is in Christui Jezus, vóór de tijden

der eeuwen (2 Tim. 1 : 9).

IV. Die leeren : »dat in de Verkiezing tot het geloof deze voor-

waarde te voren vereischt wordt, dat de mensch het licht der na-
tuur recht gebruike, vroom zij, klein, nederig en ten eeuwigen le-

ven geschikt, gelijk alsof aan die dingen de verkiezing eenigszins

hinge." — Want dit smaakt naar het gevoelen van Pelagius, en
strijdt tegen de leer des Apostels, daar hij schrijft: Wij hebben
eertijds verkeerd in de begeerlijkheden onzes vleesches, doende den
tvil des vleesches en der gedachten ; en wij waren van nature kin-

deren des toorns, gelijk ook de anderen: maar God, die rijk is in

barmhartigheid, door zijne groole liefde, waarmede Hij ons liefge-

had heeft , ook toen wij dood waren door de misdaden , heeft ons

levendig gemaakt met Christus; {uit genade zijt gij zalig geworden)
en heeft ons mede opgewekt , en heeft ons mede gezet in den He-
mel in Christus Jezus, opdat Hij zou betoonen in de toekomeiide

eeuwen den uitnemenden rijkdom zijner genade, door de goedertie-

renheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig

geworden door het geloof; en dat niet uit tt, het is Gods gave;

niet uit de werken , opdat niemand roeme (Efez. 2 : 3— 9).

V. Die leeren : »dat de onvolkoinene en niet beslissende Verkie-

zing van bijzondere personen ter zaligheid is geschied uit het voor-

gezien geloof, bekcering, heiligheid, godzaligheid, die óf eerst be-

gonnen óf ook eenen tijd lang geduurd liebben ; maar dat de vol-

komene en beslissende verkiezing geschied is uit de voorgeziene ein-

(lelijke volharding in het geloof, bekeerirg, heiligheid en godzalig-

heid ; en dat dit is de genadige en evangelische vvaardigbeid , om
welker wille hij, die verkoien wordt, waardiger is dan hij, die niet

vei koren wordt; en dat dei halve het geloof, de gehoorzaamheid des

geloofs , de heiligheid
,
godzaligheid en volharding niet zijn vruchten van

de onveranderlijke Verkiezinge ter heerlijkheid, n nar dat hot zijn

voorwaarden , die te voren vereischt en als volbracht wezencie, voorzien

zijn in degenen, die ten volle verkoren zullen worden , en oorzaken,,

zonder welke de onveranderlijke veikie/ing ter heerlijkheid niet ge-

schiedt." — Hetwelk strijdt tegen de geiieele Schriftuur, die deze

en diergelyke spreuken in onze ooren en harten doorgaans inscherpt:

Pe verkiezing is niet uit de werken
,
maar uit den roepende (Rom.
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G : 11, 12). Daar geloofden zoo velen, als er verordineerd waren
ten eeuwigen leven (Hand 13 : 48). Hij heeft ons uitverkoren in

Hem , opdat wij heilig zouden zijn (Efez. 1 : 4). Gij hebt Mij niet

uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren (Joh 15 • 16). Indien het

door genade is, zoo is het niet meer uit de werken (Roni. 11 : 6).

Hierin is de liefde , niet dat wij God liefgehad hebben , maar dat

Hij ons lief heeft gehad, en zijnen Zoon gezonden heeft (1 Joh. 4
VS. 10).

VI. Die leeren : ))dat niet alle Verkiezinge ter zaligheid onver-

anderlijk is, maar dat sommige uitverkorenen, niettegenstaande eenig

besluit Gods, kunnen verloren gaan en ook eeuwig verloren gaan."
— Met welke grove dwaling zij God veran-lerlijk maken en stooteri

om den troost der godzaligen, dien zij scheppen uit de vastigheid

van hunne verkiezing, en wederspreken de Heilige Schriftuur , welke

leert, dat de uitverkorenen niet kunnen verleid worden (Malth.

24 : 24); dat Christus degenen, die Hem van zijnen Vader gege-

ven zijn, niet verliest (Joh. 6 : 39), en dat God, die Hij tevoren
verordineerd, geroepen en gerechtvaardigd heeft , dezelven ook heeft

verheerlijkt (Rom. 8 : 30).

VII. Die leeren: «dat er in dit leven geene vrucht, noch geen
gevoel is van de onveranderlijke Verkiezing ter heerlijkheid; ook

geene zekerheid, dan die hangt aan eene veranderlijke en onzekere

voorwaarde." — Want behalve dat het ongerijmd is tes'eiieneene

onzekere zekerheid, zoo strijdt dit ook tegen de beviiding der hei-

ligen , die uit het gevoel van hunne verkiezing zich met den Apostel

verheugen en deze weldaad Gods roemen (Efez. 1) ; die volgens

Christus' vermaning zich met de discipelen verblijden, dat hunne
namen in den Hemel geschreven zijn (Luk. 10 : 20); die ook het

gevoel van hunne verkiezing stellen tegen de vurige pijlen van de

aanvechtingen dis duivels, vrngende : ^Vie zal heschxddiging in-

brengen tegen de uitverkorenen Gods ? (Rom. 8 : 33).

VIII. Die leeren : »dat God niemand uit zijnen louter rechtvaar-

digen wil besloten heeft in den val van Adam en in den gemeenen
stand der zonde en verdoemenis te laten, of in de mededeeling
van de genade, die tot het geloof en de bekeering noodig is,

voorbij te gaan; want dit sta^t vast: Hij ontfermt zich; diens Hij
wil, en verhardt dien Hij wil (Rom. 9 : 18); en ook dit: Het is

u gegeven de voborgcnhcdcn van het koni)ikrijk der hemelen te
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weten, maar dien is het niet gegeven ^Matth 43 : 41)! Desgelijks:

Ik dank U, Vadert Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze
dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt , en hebt

dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja , Vader 1 want alzoo is

geweest het welbehagen voor U (Matth. 11 25, 26).

IX. Die leeren: »dat de oorzaak, waarom God tot het ééne
volk meer dan tot het andere het Evangelie zendt, niet is het

louter en eenig welbehagen Gods, maar omdat het ééne volk

beter en waardiger is dan het andere, aan hetwelk het Evangelie
niet wordt medegedeeld." — Want dit ontkent Mozes, het Isiaëlie-

tische volk dus aansprekende: Ziet des Heeren uws Gods is de
hemel en de hemel der hemelen , de aarde en al v:at daarin is ;

alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uwe vaderen , om die lief

te hebben en heeft hun zaad na hen, ulieden, uit alle volken ver

'

koren, gelijk het te dezen dage is (Deut. 40 : 44, 15); en Christus,

zeggende: Wee u, Chorazin ! wee u, Betsaïda\ want zoo in Tyrus
en Sidon de krachten waren geschied , die in u geschied zijn , 2ij

zouden zich eertijds in zak en assche bekeerd hebben {M&tth. il : 2i).

HET TWEEDE HOOFDSTUK

ber ïeere,

tan ten boob ©^riêti, en be oertolêinge ber nienld^en

boor ben^eloen.

I. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten

hoogste rechtvaardig. En zijne gerechtigheid (gelijk Hij zich in zijn

Woord geopenbaard heeft) vereischt, dat onze zonden, tegen zijne

oneindelijke Majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook
met eeuwige stialfen, beide naar ziel en lichaam

,
gestraft worden

:

welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij dat der gerechtig-

heid Gods genoeg geschiede.

H. Maar alzoo wij zelven niet kunnen genoeg doen en ons van
den toorn Godg bevrijden, zoo heeft God uit oneindige barnihartig-

hcifl zijnen eeniggeboren Zone ons tot eenen borg gegeven, die, opdat
Hij vooi- ons zoude genoeg doen , voor ons of in onze jdaats zorule

• en vervloeking aan het kruis goworüen is,
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III. Deze dood des Zoons Gods is de eenige en volmaakte offer-

ande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige kracht en

waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zon-

den der gansche wereld.

IV. En deze dood is daarom van zoo groote kracht en waardig-

heid , omdat de persoon, die denzelven geleden heeft, niet alleen

een waarachtig en volkomen heilig mensch is, maar ook de eenig-

geboren Zone Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met
den Vader en den Heiligen Geest, zoodanig als onze Zaligmaker

wezen moest. Daarenboven , omdat zijn dood is vergezelschapt ge •

weest met het gevoel van den toorn Gods en den vloek, dien wij

door onze zonden verdiend hadden.

V. Voorts is de belofte des Evangelies, dat een iegelijk, die in

den gekruisten Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige
leven hebben zal ; welke belofte allen volken en menschen , tot

welke God naar zijn welbehagen zijn Evangelie zendt, zonder onder-

scheid moet verkondigd en voorgesteld worden , met bevel van be-

keering en geloove.

VI. Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich

niet bekeeren, noch in Christus gelooven, maar in ongeloof vergaan,
zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de

offerande van Christus, aan het kruis geoffeid, maar door hunne
eigene schuld.

VII. Maar zoo velen a^s er waarachtiglijk gelooven , en door den
dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en be-

houden worden , die zelven genieten deze weldaad alleen uit Gods
genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade Hij

niemand schuldig is.

VIII. Want dit is geweest de gansch vrije raad, de genadige
wil en het voornemen Godes des Vaders, dat de levendigmakende
en zaligmakende kracht van den dierbaren dood zijns Zuons zich

uitstrekken zoude tot alle uitverkorenen, om die alleen met het

rechtvaardigmakend geloof te begaven, en door hetzelve onfeilbaar-

lijk tot de zaligheid te brengen, dat is: God heeft gewild , dat Chris-

tus door het bloed zijns kruises (waarmede IIij het nieuwe Verbond
bevestigd heeft) uit alle volkeren, stammen, geslachten en tongen,
diegenen allen en alleen krachtiglijk zoude verlossen, die van eeuwig-
heid tot de zaligheid verkoren en van den Vader Hem gegeven zijn ; de-
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zelven begaven met het geloof, hetwelk Hij hun
,

gelijk ook andere

zaligmakende gaven des Heiligen Geestes , door zijnen dood heeft

verworven, en van alle hunne zonden, zoo de aangeborene als wer-

kelijke, zoo na als vóór het geloof begaan, door zijn bloed zoude

reinigen, tot den einde toe getrouwelijk bewaren, en ten laatste

zonder eenige vlek en rimpel heerlijk voor Hem stellen.

IX. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de

uitveikorenen , is van den aanbeginne der wereld tot op dezen te-

genwoordigen tijd (de poorten der helle zich tevergeefs daartegen-

stellende) krachtiglijk vervuld geweest, en zal ook voortaan vervuld

worden , alzon dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd

zullen worden, en dat er altijd zal zijn eene Kerke der geloovigen,

gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke Hem , hunnen Zaligma-

ker, die voor hen, als een bruidegom voor zijne bruid , aan het kruis

zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk

dienen, en hier en in alle eeuwigheid prijzen.

SSeviüer^inge bcr blüaïiiigen.

De rechte leer verklaard zijnde, verwerpt de Synode de dwalingen

dergenen

,

I. Die leeren: »dat God de "Vader zijnen Zone tot den dood des

kruises verordineerd heeft zonder zekeren en bepaalden raad van

iemand zekerlijk zalig te maken : alzoo dat de noodzakelijkheid

,

nuttigheid en waardigheid van de verwerving des doods van Chris-

tus wel zoude hebben kunnen bestaan, en in alle deelen volmaakt,

volkomen en in haar geheel blijven , al ware het schoon , dat de

verworvene verlossing niet één eenig mensch immermeer met der

(laad ware toegeëigend geweest." — Want deze leer strekt tot

versmadinge van de wijsheid des Vaders en van de verdiensten

van Jezus Christus, fn stiijdt tegen de Schrifture, want zoo zegt

onze Zaligmaker; Ik stel «?y»} leven voor mijne schajicn cu ken
(Iczi'lven (Joh. 10 : 15, 27); en de profeet Jesaia van den Zalig-

maker: ^Is zijne ziel zich tot een i^chuklolJer gesteld zal heb-

ben , zoo zal Hij zaad zien , Hij zal de dagen verlengen ; en het

welbehagen des Jieeren zal door zijne hand gclukkiglijk voortgaan.
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(Jes. 53 : 40). Eindelijk zij stoot om het artikel des geloofs, waar-

mede wij gelooven : De algemeene Christelijke Kerk.

II. üie leeren : »dat dit het einde van den dood van Cliristus

niet geweest is , dat Hij met der daad het nieuwe Verbond der

genade door zijn bloed zoude bevestigen, maar alleen, dat Hij den

Vader een bloot recht zou verwerven , om met de menschen wederom
zoodanig verbond als het Hem believen zou, hetzij der genade of

der werken , te mogen oprichten " — Want zulks strijdt tegen de

Schrifture, die leert, dat Christus geworden is Borg en Middelaar

eens beteren, dat is, des nieuwen Yerhonds (Hebr. 7:22), en dat

het Testament in de doeden eerst bevestigd is (Hcofdst. 9:15,17).
Hl. Die leeren: »dat Christus door zijne genoegdoening voor

niemand zekerlijk de zaligheid zelve en het geloof, waardoor deze

genoegdoening van Christus tot zaligheid kjachtiglijk toegeëigend

wordt, verdiend heeft, maar alleen voor den Vader veiworven heeft

de macht of den volkomen wil , om opnieuw met de menschen te

handelen, en nieuwe voorwaarden, zulke als Hij zou willen, voor

te schrijven, van dewelke de volbrenging aan den vrijen wil van

den mcnsch hangen zou: en dat het derhalve hadde kunnen ge-

schieden, dat of niemand óf alle menschen die zuuden vervullen".

—

Want dezen gevoelen al te verachtelijk van den dood van Christus, er-

kennen geenszins de voornaamste vrucht of weldaad, door denzelven

verkregen , en biengen wederom uit de hel voort de Pelagiaansche

dolinge.

IV. Die leeren : »dat het nieuwe Verbond der genade, dat God
de Vader, door tusschenkomen van den dood van Christus, melde
menschen gemaakt heeft, niet daarin bestaat, dat wij door het

geloof, voor zooveel het de verdiensten van Christus aanneemt,
voor God gerechtvaardigd en zalig gemaakt worden, maar daarin,

dat God , afgeschaft hebbende het afeischen van de volmaakte ge-

hoorzaamheid der Wet , het geloove zelf en de gehoorzaamheid des

geloofs, alhoewel onvolmaakt, voor de volmaakte gehoorzaamheid
der W'et rekent, en der belooning des eeuwigen levens uit genade
waardig acht." Want dezen wederspreken de Schriftuui-. Zij worden
om niet gerechtvaardigd uit zijne genade door de verlomng

, die

in Christus Jezus is , ivelken God voorgesteld heeft tot eene verzoe-

ning, door het geloof in zijn bloed (Roni. 3 : 24, 25), en brengen
met den goddeloozen Socinns voort eene nieuwe en vreemde recht-
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vaardigmakiüg des menschen voor God , tegen de eendrachtige

overeenstemminge van de gansche Kerk.

V. Die leeren: »dat alle menschen in den staat der verzoening

en genade des Verbonds zijn aangenomen : alzoo , dat niemand , om
der f;rfzonde, der verdoemenisse scliuldig is of verdoemd zal worden

;

maar dat alle menschen van de schuld dezer zonde vrij zijn." —
Want dit gevoelen strijdt tegen de Schrift, welke zegt, dat wij van
nature kinderen des toorns zijn (Efez. 2: 3).

VI. Die het onderscheid tusschen verwerving en toeëigening

daartoe gebruiken, opdat zij den onvoorzichtigen en onervarenen

dit gevoelen mochten inplanten, »dat God, zooveel Hem aangaat,

allen menschen die weldaden , die door den dood van Christus ver-

kregen worden, even gelijk heeft willen mededeelen ; maar dat

sommigen der vergeving der zonden en des eeuwigen levens deel-

achtig worden, anderen niet, dat zulk onderscheid hangt aan

hunnen vrijen wil , dewelke zich voegt bij de genade , die zonder

onderscheid aangeboden wordt, en dat het niet hangt aan die bij-

zondere gave der barmhartigheid , die krachtiglijk in hen werkt,

opdat zij zichzelven die genade boven anderen zouden toeëigenen." —
Want dezen , zich gelatende alsof zij dit onderscheid in eene gezonde

meening voorstelden, trachten het volk het verderfelijk venijn van

de Pelagiaansche dwalingen in te geven.

VII. Die leeren: ))dat Christus voor diegenen, die God ten

hoogste liefheeft en ten eeuwigen leven heeft veikoren , niet heeft

kunnen noch moeten sterven, ook niet gestorven is, naardien de-

zulken den dood van Christus niet van noode hebben." — Wanl zij

wederspreken den Apostel, die zegt: Christus heeft mij lief gehad,

en heeft zichzelven voor mij overgegeven (Gal. 2 : 20). Ingelijks:

Wie zal. beschiddiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God
is het, die rechtvaardig maakt, Wie is het die verdoemt? Christus

is het, die gestorven is (Rom. 8 : 33 , 34), namelijk voor hen; en

den Zaligmaker, die zegt: Ik stel mijn leven voor mijne schapen,

en : Dit is mijn gebod , dat gij clkandei' liefhebt
,

gelijkerioijs Ik xdie-

den lief gehad heb. Niemand heeft meer liefde dan deze , dat iemand

zijn leven zette voor zijne vrienden (Joh. 10 : 15 en 45 : 12, 13).
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HET DERDE EN VIERDE HOOFDSTUK

ber 2cere

öan beê menêdien oevboröcittjetb en kfeevinge tot ®ob en be

manier bevjelüen.

I. De men«ch is van den beginne naar het beeld Gods geschapen

,

versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis zijns Schep-

pers en andere geestelijke dingen ; in zijnen wil en zijn hart met
gerechtigheid; in al zijne genegenheden met zuiverheid; en is over-

zulks geheel heilig geweest; maar door het ingeven des duivels en

zijnen vrijen wil van God afwijkende, heeft hij zichzelven van deze

uitnemende gaven beroofd , en heeft daarentegen in de plaats van

dien over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid

en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand; boosheid, wederspan-

nigheid en hardigheid in zijnen wil en zijn hart; mitsgaders ook

onzuiverheid in alle zijne genegenheden.

n. Zoodanig als nu de mensch geweest is na den val, zoodanige

kinderen heeft hij ook voortgebracht , namelijk hij, verdorven zijnde

,

verdorvene; alzoo dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig

ooi-deel, van Adam op alle zijne nakomelingen (uitgenomen alleen

Christus) gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pela-

gianen gedreven hebben , maar door voortplanting der verdorvene

natuur.

Hl. Overzulks zoo worden alle menschen in zonden ontvangen

en kinderen des toorns geboren , onbekwaam tot eenig zaligmakend

goed
,

geneigd tot kwaad , dood in zonden en slaven der zonden.

En willen noch kunnen tot God niet wederkeeren, noch hunne ver-

dorvene natuur verbeteren, noch zichzelven tot de verbeteringe daar-

van schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes.

IV. Wel is waar, dat na den val in den mensch eenig licht der

nature nog overgebleven is, waardoor hij behoudt eenige kennisse

van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tusschen

hetgeen eerlijk en oneeilijk is , en ook betoont eenige betrachting

tot de deugd en uiterlijke tucht : maar zóó ver is het van daar

,

dat de mensch door dit licht der natuur zoude kunnen komen tot

de zaligmakende kennisse van God en zich tot Hem bekeeren , dat
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hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht ge-

bruikt; ja, veel meer hetzelve, hoedanig het ook zij, geheel op ver-

scheidene wyze bezoedelt en in ongerechtigheid te onder houdt,

hetwelk dewijl hij doet, zoo wordt hem alle onschuld voor God

benomen.

V. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zoo gaat het

ook in dezen toe met de Wet der Tien geboden, van God door

Mozes den Joden bijzonderlijk gegeven; want nademaal zij de groot-

heid der zonde wel ontdekt en deft mensch meer en meer van zijne

schuld overtuigt, doch het geneesmiddel daartegen niet aanwijst, noch

eenige ki achten toebiengt, om uit deze ellendigheid te kunnen ge-

raken en dat zij, alzoo door het vleesch krank geworden zijnde, den

overtreder onder den vloek blijven laat, zoo kan de mensch daar-

door de zaligmakende genade niet verkrijgen.

VI. Hetgene dan noch het licht der natuur, noch de Wet doen

kan, flat doet God door de kracht des Heiligen Geestes, en door

het Woord of de bediening der verzoening, welke is het Evangelie

van den Messias , waardoor het God behaagd heeft de geloovige men-

schen zoo in het Oude als Nieuwe Testament zalig te maken.

Yll. Deze verborgenheid van zijnen wil heeft God in het Oude

Testament aan weinigen ontdekt, doch in het Nieuwe Testament

(het onderscheid der volkeren nu weggenomen zijnde) heeft IIij haar

aan meer menschen geopenbaard ; van welke verscheidene uitdeelin-

gen de ooizaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van

het eene volk meer dan het andere, of in het beter gebruik van

het licht der natuur, maar in het gansch vrije welbehagen en de

onverdiende liefde Gods, waarom ook diegenen, wien buiten, ja,

tegen alle verdien&ten zoo groot eene genade geschiedt, haar met

een nedeiig en dankbaar hart moeten erkennen, maar in de ande-

ren, wien deze genade niet geschiedt, moeten zij met den Apostel

de strengigheid en rechtvaardigheid van Gods oordeelen aanbidden

en die geenszins curieuselijk onderzoeken.

Vin. Doch zoo velen als er door het Evangelie geroepen wor-

den, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ornstiglijk

en waarachtiglijk in zijn Woord wat Ilem aangenaam is , namelijk

,

dat de geroepenen tot Hem komen: Hij belooft ook met ernst allen

,

die lot Hem komen en gelooven, de rust der zielen en het eeuwige

leven.
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IX. Dat er velen, door de bediening des Evangelies geroepen

zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld

niet in het Evangelie , noch in Christus door het Evangelie aange-

boden zijnde, noch in God, die door het Evangelie roept en zelfs

o k dien Hij roept veischeidene gaven mededeelt, maar in degenen,

de geropjjcn worden, van dewelken sommigen , zorgeloos zijnde, het

Woord des levens niet aannemen; anderen nemen het wel aan,

maar niet in het- binnenste huns harten, en daarom is het, dat zij,

na etne verdwijnende blijdschap, van het tijdelijk geloof wederom te-

rugwijken; anderen verstikken het zaad des Woords door de doornen
der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geene vruch-

ten voort: hetwelk onze Zaligmaker leert in de gelijkenis van het

zaad (Matth. 13).

X. Maar dat anderen , door de bediening des Evangelies geroepen
zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men den mensche niet

toeschrijven , alsof hij zichzelven door zijnen vrijen wil zou onder-

scheiden van anderen , die met even groote of genoegzame genade
tot het geloof en de bekeering voorzien zijn (hetwelk de hoovaar-

dige ketterij van Pelagius stelt) , maar men moet het Gode toeschrij-

ven , die
,

gelijk Hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in

Chribtus, alzoo ook hen in den tijd krachtiglijk roept, met het ge-
loof en de bekeering begaaft, en, uit de macht der duisternis verlost

zijnde, tot het rijk zijns Zoons oveibrengt, opdat zij zouden verkondigen
de deugden Desgenen, die hen uit de duisternis tot zijn wonderlijk

liclit heeft geroepen, en opdat zij niet in zich zelven, maar in den
Heere zouden roemen, gelijk de Apostolische schriften doorgaans
gftuigen.

XI. Voorts wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen
uitvoert, en de ware bekeeiing in hen werkt, zoo is het dat Hij

niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun ver-

stand krachtiglijk door den Heiligen Geest verlicht, opdat zij recht
zouden veistaan en ondeischeiden die dingen , die des Geestes Gods
zijn: maar Hij dringt ook in tot de binnenste deelen des menschen
met de krachtige werking deszelven wederbarenden Geestes; Hij

opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; Hij be«
snijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden,
en maakt dat dezelfde wil, die dood was, levendig wordt: die boos

was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die weder-
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spannig was
,

gelioorzaara wordt ; Hij beweegt en sterkt dien wil

aizoo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan

voortbrengen.

XII. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schep-

ping, opwekking van de dooden en levendigmaking, waarvan zoo

heerlijk in de Schrifture gespi oken wordt , dewelke God zonder ons

in ons Averkt; en deze wordt in ons niet teweeg gebracht doormid-

del van de uiterlijke predicatie alleen , noch door aanrading , of

zulke manier van werking, dat, wanneer nu God zijn werk volbracht

heeft, het alsdan nog in de macht des menschen zou staan weder-

geboren of niet wedergeboren te worden, beke- ri of niet bekeerd

te worden; maar het is eene gansch bovennatuurlijke, eene zeer

krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgene en onuit-

sprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schriftuur

(die van den Auteur van deze werking is ingegeven), in hare kiacbt

niet minder noch geringer is dan de scheppinge of opwekkinge der

dooden; alzoo dat alle diegenen, in wier harten God op deze won-

derbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtig weder-

geboren worden en metterdaad gelooven. En alsdan wordt de wil,

zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen,

maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf: waarom ook

terecht gezegd wordt, dat de mensch door de genade, die hij ont-

vangen heeft, gelooft en zich bekeeit.

XIII. De wijze van deze werking kunnen de geloovigen in dit le-

ven niet volkomenlijk begrijpen; ondertusschen stellen zij ziih

daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door deze genade

Goils met het hart gelooven en hunnen Zaligmaker liefhebben.

XIV. Zoo is dan het geloove eene gave Gods; niet omdat het aan

den vrijen wil des menschen van God wordt aangeboden , maar omdat

het den mensch metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en in-

gestort; ook niet daarom, dat God de macht alleen om te geloo-

ven zoude geven, en daarna de toestemming of het metterdaad geloo-

ven van den vrijen wil des menschen verwachten , maar omdat

Hij, die daar werkt het willen en volbrengen, ja, alles werkt in

allen, in den mensch teweeg brengt beide den wil om te geloo-

ven en het geloof zelf.

XV. Deze genade is God aan niemand schuldig: want wat zoude

Hij schuldig zijn dengenen, die Hem eerst niets geven kan, opdaf
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het hem vergolden worde; ja, wat zoude God dien schuldig zijn,

die van zichzelven niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene

dan, die deze genade ontvangt, die is Gode alleen daarvoor eeuwige

dankbaarheid schuldig en dankt Hern ook daarvoor; diegene, die

deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen

gansch niet, en behaagt zichzelven in het zijne; of zorgeloos zijnde

,

roemt hij ijdellijk dat hij heeft hetgene hij niet heeft. Voorts, van

diegenen , die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren

,

moet men naar het voorbeeld der Apostelen het beste oordeelen en

spreken: want het binnenste des harten is onbekend. En wat aan-

gaat anderen, die nog niet geroepen zijn, voor zulken moet men
God bidden, die de dingen, die niet zijn, roept alsof zij waren, en

moeten ons geenszins tegen dezen verhoovaardigen, alsof wij ons-

zel ven onderscheiden hadden.

XVI. Doch gelijk de mensch door den val niet heeft opgehouden
een mensch te zijn, begaafd met verstand en wil , en, gelijk de zonde,

die het gansche menschelijke geslacht heeft doordrongen , de

nature des menschen niet heeft weggenomen, maar verdorven en

geestelijker wijze gedood : alzoo werkt ook deze goddelijke genade

der wedergeboorte in de menschen niet als in stokken en blokken,

noch vernietigt den wil en zijne eigenschappen , noch dwingt hen
met geweld tegen hunnen dank, maar maakt hen geestelijk levendig,

heelt, verbetert en buigt hen tegelijk liefelijk en krachtiglijk, alzoo dat,

waar de wederspannigheid en tegenstand des vleesches te voren ten

eenenmale de overhand had, daar begint nu eene gewillige en
oprechte gehoorzaamheid des gaestes de overhand te krijgen

,

waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid

van onzen wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke

Werkmeestei- alles goeds in dezer voege met ons handelde, de

mensch zoude ganschelijk geene hope hebben van uit den val te

kunnen opstaan door zijnen vrijen wil , waardoor hij zichzelven, toen

hij nog stond , in het verderf heeft gestort.

XVII. Gelijk ook die almachtige werkinge Gods, waardoor Hij

dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit,

maar vereischt het gebruik der middelen , door welke God naar

zijne oneindige wijsheid en goedheid deze zijne kracht heeft willen

uitstrekken, alzoo is het ook, dat de voorgemelde bovennatuurlijke

werking Gods, waardoor Hij ons wederbaart, geenszins uitsluit



90 LEEIIIIEGELS.

noch omstoot het gebruik des Evangelies, hetwelk de wijze God
tot een zaad der wedergeboorte en eene spijze der zielen verojdi-

neerd heeft. Daaioin dan, gelijk de Apostelen en de Leeraars, die

hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben

oiiderricht, Hem ter eere, en tot nederdrukking van allen hoog-

moed des menschen, en ondertusschen nochtans niet hebben nage-

laten , hen door heilige vermaningen des Evangelies te houden
onder de oefeninge des Woords, der Sacramenten en kerkelijke

tucht: alzoo moet het ook nu verre van daar zijn, dat diegenen,

die anderen in de gemeente leeren of die geleerd worden, zich zouden

vermeten God te verzoeken door het scheiden dier dingen , die

God naar zijn welbehagen heeft gewild dat te zamen gevoegd

zouden blijven; want door de vermaningen wordt de genade mede-

gedeeld, en hoe dat wij ons ambt vaardiger doen, hoe dat ook de

weldaad Gods, die in ons werkt, zich heerlijker vertoont en zijn

werk gaat dan allerbest voort. Welken God alleene toekomt, zoo

vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht

derzelven, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen!

SSertüerpinge ber btüaltugeii.

De rechtzinnige leer verklaard zijnde , verwerpt de Synode de

dwalingen dergenen

,

I. Die leeren : »dat men eigenlijk niet zeggen mag , dat de erfzonde

in zichzelve genoegzaam is om het gansche menschelijk geslacht te

verdoemen, of om tijdelijke en eeuwige straffen te verdienen". —
Want dezen wederspreken den Apostel, die daar zegt: De zonde is

door éénen mensch in de wereld ingehomen, en door de zonde de

dood, en alzoo is de dood tot alle menschen doorgegaan , in welken

allen gezondigd hebben (Rom. 5 : 12); en: De schuld is uit ééne

misdaad tot verdoemenis (Hoofdstuk 5 : 16); en: De bezoldiginge

der zonde is de dood (Rom. 6 : 23).

II. Die leeren: »dat de geestelijke gaven of de goede hoedanig-

heden en deugden , als daar zijn : goedheid , heiligheid , rechtvaar-

digheid in den wil des menschen , als hij eerst geschapen werd

,

niet konden zijn , «n dat zij diensvolgens in zijnen val niet hebben
kunnen gesclieiden worden." — Want zulks strijdt tegen de be-

sciiiijvinge van het evenbeeld Gods, welke de Apostel stelt Efez.
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4- : 24, alwaar hij getuigt, dat liet beslaat in gerechfighoid en

heiliglieid, welke beide ontvvijreliijk in den wil hare plaatshebben.

IH. Die leeren : »dat in den geestelijken dood de geestelijke gaven

van des menschon wil niet zijn gescheiden , nademaal de wil in zichz"l-

ven nooit is verdorven geweest, maar alleen door de duisternis des ver-

stands en de ongeregeldheid der geneigdheden verhinderd : welke ver-

hinderingen weggenomen eijnde , dat alsdan de wil zijne viije aangebo-

rone kracht zou in het werk kunnen stellen, dat is allerlei goed,

hetwelk hein voorkomt, uit zir.hzelven zou kunnen willen en verkiezen,

of niet willen en niet verkiezen." — Dit is eene nieuwigheid en

dwaling en strekt daartoe, dat eIj de krachten van den vrijen

wil verheft tegen de spreuk van den Profeet: Arglistig is het hart,

mpcr dan ecnig ding, ja doodelijk is het (Jer, 17 : 9), en des

Apostels: Onder dewelke (kinderen der ongehoorzaamheid) ook wij

allen eertijds verkeei'd hebbsn in de begeerlijkheden omes vleesches,

doende den wil des vleesches en der gedachten (Efez. 2 : 8).

IV. Die leeren: sdat de onherboren mensch niet eigenlijk noch
geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het

geestelijk goed ; maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar
de gerechtigheid en het leven , en offeren eene offerande eens ver-

slagen en veibroken geestes, die Gode aangenaam is." — Want
deze dingen strijden tegen de klare getuigeni.«sen der Schriftuur

:

Gij u'aart dood door de zonden en misdaden (Efez. 2:1, 5); en :

Ai het gedichtsel v.an de gedachten des harten is ten alle dage al-

leenlijk boos (Gen. 6 : 5 en 8 : 21). Daarenboven, hongeren en

dorsten naar de verlossing uit de ellende en naar het leven, en

Gode eene offej-ande van eenen gebroken gee.st opofferen komt
eigenlijk toe dt-n wedergeborenen en dengenen, die zalig genoemd
worden (Ps. 51 : 19 en Matth. 5 : 6).

V. Die leeren: »dat de verdorvene en natuurlijke mensch de ge-

meene genade (waardoor zij verstaan het licht der natuur) of de gaven
,

hom na den val nog overgelaten, zoo wel gebruiken kan, dat hij door
dat goed gebruik eene meerdere, namelijk de evangelische of zalig-

makende genade en de zaligheid zelve allengskens en bij trappen zoude
kunnen bekomen. En dat in dezer voege God zich van zijne zijde be-

toont gereed te zijn, om Christus aan alle menechon te openbaren,
naardien Hij de middelen , die tot de kennisse van Christus, tot het

geloof en tot de bekeering noodig zijn, genoegzaam en krachtig allen
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toedient." — Want benevens de ervaring van alle tijden betni^'t

ook de Schriftuur, dat zulks onwaarachtig is: Bij maakt Jakoh
zijne woorden hekend, Israël zijne inzettingen en zijne rechten.

Alzoo heeft Bij aan geen volk gedaan; en zijne rechten ^ die kennen
zij niet (Ps. 447 : 19, 20). God heeft in de verledene tijden alle

de heidenen laten wandelen in hunne wegen (Hand. 14 : 16);
en: Zij (te weten Paulus en de zijnen) werden van den Heiligen

Geest verhinderd het woord in Azië te spreken, en, aan Mysiê
gekomen zijnde, poogden zij naar Bithyniè te reizen, en de Geest

liet het hun niet toe (Hand. 16 : 6, 7).

VI. Die leeren: »dat in de ware bekeering des raenschen geene

nieuwe hoedanigheden, krachten of gaven in den wil door God kun-

nen ingestort worden , en dat overzulks het geloove, waardoor wij eerst

bekeerd worden, en waarvan wij geloovigen genoemd worden , niet is

eene hoedanigheid of gave, van God ingestort, maar alleen eene daad

des menschen , en dat het niet anders kan gezegd worden eene gave

te zijn, dan ten aanzien van de macht om tot hetzelve te komen." —
Want daarmede wederspreken zij de Heilige Schriftuur, die getuigt,

dat God nieuwe hoedanigheden des geloofs, der gehoorzaamheid en

van het gevoel zijner liefde in onze harten uitstort : ifc zal mijne

Wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven

(Jer. 31 : 33); en: Jk zal water gieten op de dorstigen , en stroo-

men op het droge: Ik zal m,ijnen Geest op uio zaad gieten (Jes.

44 : 3); en: De liefde Gods is in onze harten uitgestort door den

Heiligen Geest, die ons gegeven is (Rom. 5 : 5). Zulks strijdt ook

tegen het gedurig gebruik der Kerke Gods, dewelke bij den Profeet

aldus bidt: Bekeer mij, zoo zal ik bekeerd zijn (Jer. 31 : 18).

Vn. Die leeren: »dat de genade, waardoor wij tot God bekeerd

worden, niet anders is dan eene zachte aanrading, of (geüjk an-

deren dit verklaren) dat dit de alleredelste manier van werking is

in de bekeering des menschen , en die best overeenkomt met de

natuur des menschen, welke door aanrading geschiedt, en dat er

niets is, waarom deze aanradende genade alleen niet zou genoeg-

zaam zijn om den natuurlijken mensch geestelijk te maken, ja,

dat God niet anders de toestemming van den wil voortbrengt dan

door deze wijze van aanrading, en dat de kracht der Goddelijke wei-

king, waardoor zij de werkinge des satans te boven gaat, hierin

bestaat, dat God eeuwige, maar de satan tijdelijke goederen be-
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looft." — Want dit is gansch Pelagiaansch en strijdig tegen de

gehcele Heilige Schrifture, dewelke, behalve deze, nog eenandere

en veel krachtiger en Goddelijker manier van werking des Heiligen

Geestes in de bekeeringe des mensthen erkent, gelijk bij Ezechiël

:

Ik zal u een nieuw hart geven en zal eenen nieuwen geest geven

in het binnenste van u: en Ik zal het steenen hart uit uw vleesch

wegnemen en zal u een vkeschen hart geven (Hoofdst. 36 : 26).

VHI. Die leeren: »dat God zulke krachten zijner almogendheid

in de wedergeboorte des nienschen niet gebruikt, waardoor Hij des-

zelfs wil kiachtiglijk en onfeilbaar zou buigen tot geloof en bekee-

ring ; maai" dat , al de werkingen der genade volbracht zijnde , dewelke

God gebruikt om den mensch te bekeeren, de niensch nochtans

Gode en den Heiligen Geest, wanneer Hij de wedergeboorte des-

zelven voorheeft en hem wedeibaren wil, alzoo kan wedei staan,

en metterdaad ook dikwijls wederstaat, dat hij zijns zelfs weder-

geboorte ganschelijk belet, en dat het overzulks in zijne eigene

'macht blijft, wedergeboren te worden of niet." — Want dit is

anders niet, dan al de kracht van de genade Gods in onze be-

keeiing wegnemen , en de werking des almachtigen Gods den wil

des raeiischen onderwerpen, en dat tegen de Apostelen, die leeren,

dat wij gelooven naar de werking der sterkte zijner macht (Efez.

1 : 19); en: dat God het welbehagen zijner goedigheid en het werk
des gcloofs in ons vervult met kracht (2 Thess. 1 : 41); en: dat

zijne Goddelijke kracht ons alles, wat tot het leven en de godzalig-

heid behoort, geschonken heeft (2 Petr. 1 : 3).

IX. Die leeren : »dat de genade en de vrije wil gedeeltelijke

oorzaken zijn, die beide te zamen werken het begin van de be-

keering, en dut de genade in orde van werking niet gaat vóór de

werking van den wil; dat is: dat God niet eer den wil des menschen
krachtiglijk helpt tot de bekeering, dan wanneer de wil des men-
schen zich zelven beweegt en daartoe bepaalt," — Want de oude
Kerk heeft deze leer al overlang in de Pelagianen veroordeeld , uit

den Apostel; Zoo is het dan niet desgenen die wil, noch des-

genen die loopt, maar des ontfermenden Gods (Rom. 9 : 16); zoo

ook: Wat onderscheidt m? en wat hebt gij, dat gij niet hebt ont-

vangen (1 Kor. 4 : 7)? en: liet is God, die in u werkt beide het

willen en het werken, naar zijn welbehagen (Fil. 2 : 13).
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HET VIJFDE HOOFDSTUK

bcv S?cevc

naii bc tipïrjarbing bcv .^eifigen.

I. Die God nar>r zijn voornemen tot de gemeenschap zijns Zoons,

onzes Ileeien Jezüs Christus, roept, en door den Heiligen Geest

wederbaart, dezelven verlost liij wel van de he".i?chappij en slavernij

der zonde, doch Hij verlost hen in dit leven niet ganschelijk van

het vleesch en het lichaam der zonde.

n. Hieruit spruiten de dagelijk?che zonden der zwakheid, en aan

de allerbeste werken der heiligen kleven ook gebreken. Hetwelk hun
gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hunne
toevlucht tot den gekruisten Christus te nemen, het vleesch hoe

langer hoe meer door den Geest des gebeds en heilige oefeningen

der godvruchtigheid te dooden , en naar het peik der volmaaktheid

te zuchten, totdat zij, van dit lichaam des doods ontbonden zijnde,

met het Lam Gods in de hemelen zullen regeeren.

Hl. Uit oorzaak van deze overblijfselen der inwonende zonde, en

ooi; vanwege de aanvechtingen der wereld en des satans, zouden

de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zoo zij

aan hunne eigene krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw,

die hen in de genade, hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk beves-

tigt en ten einde toe krachtiglijk bewaart.

IV. En hoewel die macht Gods, waardoor Hij de ware geloo-

vigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij

van het vleesch zoude kunnen ovei'wonncn worden , zoo worden noch-
tans de bekeerden niet altijd alzoo van Gcd geleid en bewogen

,

dat zij in sommige bijzondere daden door hunne eigene schuld van
de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken, en van de
begeerlijkheden des vleesches verleid worden en die volgen. Daarom
moeten zij gestadiglijk waken en bidden, dat zij niet in verzoeking

geleid worden, hetwelk zoo zij niet doen, zoo kunnen zij niet alleen

van het vleesch , de wereld en den sntan tot zware en ook gru-
welijke zonden weggerukt worden, maar worden ook inderdaad,
door Gods rechtvaardige toelating, tot dezelve somwijlen weggerukt;
gelijk de droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen , die

ons in de Schriftuur beschreven zijn, bewijzen.
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V. Mot zoodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, ver-

vallen in schuld des doods, bedroeven den Heiligen Geest, vprbreken

voor eencn tijd de oefeninge des geloofs, verwonden zwaarlijk liun

conscientie, en verlii!zen somwijlen voor eenen tijd het gevoel der

genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid fip

den weg wcderkeeren, het vaderlijk aanschijn Godes opnieuw verschijnt,

VI. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het

onveranderlijk voornemen der verkiezing, den Heiligen Geest van de

zijnen, ook zelfs in droevige vallen, niet geheel weg, noch laat hen

zoo ver niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en

van den staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen

ter dood of tegen, den Heiligen Geest, en, van Hem geheel verlaten

zijnde, zich zelven in het eeuwige verderf storten.

YH. Want, eeistelijk, in zulke vallen bewaait Hij nog in hen
dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het

niet verga, noch uitgeworpen worde. Ten anderen, vernieuwt Hij

hen zeker en krachtig door zijn Woord en zijnen Geest tot bekeering,

opdat zij uver de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd

zijn, vergjevinge in het bloei dos Middelaars door het geloof met
een verbroken hart begeeren en verkrijgen, de genade Gods, die

nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijne ontfermingen en

trouw aanbidden, en voortaan hunse zaligheid met vreezen en beven

des te iianrstiger werken,

Vni. AIzoo bekomen zij dnn dit, niet door Imnnj verdiensten

of krachten , maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij noen
ganschelijk van het geloof en de genade uitvallen, noch tot den einde

toe in den val blijven of verloren gaan. Hetwelk, zooveel hen aan-
gaat, niet alleen lichtelijk zoude kunnen geschieden, maar ook on-

f,ptwijfeld geschieden zoude; doch, ten aanzien van God, kan het

ganschelijk niet geschieden, dewijl dat noch zijn raad veranderd, noch
zijne belofte gebroken , noch de roeping naar zijn voorneniCn weder-
roepen, noch de verdienste, voorbidding en bewaringe van Christus

krachteloos gemaakt , noch de verzegeling des Heiligen Geestes

verijdeld of vernietigd kan worden.

IX. Van deze bewaringe der uitverkorenen tot de zaligheid en
van de volharding der ware geloovigen in het geloof kunnen zelfs

de geloovigen verzekerd zijn, en zij zijn het ook naar de mate des

geloofs, waarmede zij zekerlijk gelooven, dat zij zijn on all ijd blijven
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zullen ware en levendige leden der Kerk, dat zij hebben vergevinge

der zonden en het eeuwige leven.

X. En volgens dien spruit deze verzckerdheid niet uit eenige bij-

zondere openbaring, zonder of buiten het Woord geschied, maar
uit het geloove der beloften Gods, die Hij in zijn Woord zeer over-

vloedig tot onzen troost geopenbaard heeft; uit het getuigenis des

Heiligen Geestes, die mede met onzen geest getuigt, dat vïij zijn

kinderen en erfgeitcnnen Gods (Rom. 8 : 16); eindelijk , uit de

ernstige en heilige betrachting van eene goede conscientie en van goede
werken. En zoo de uitverkorenen Gods dezen vasten tioost in deze

wereld niet hadden, dat zij de overwinninge behouden zullen, mits-

gaders dit onbedriegelijk pand der eeuwige heerlijkheid, zoo zouden
zij wezen de ellendigste van alle menschen.

XI. Ondertusschen getuigt de Schiifture, dat de geloovigen in

dit leven tegen verscheidene twijfelingen des vleesches stiijden , en,
in zware aanvechting gesteld zijnde , dit volle betrouwen des geloofs

en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen; maar God,
de Vader aller vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet ver-

zocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst,

(1 Kor. 10 : 13), en wekt in hen de veizekeidheid der volharding

düor den Heiligen Geest wederom op.

XII. Doch zoo ver is het van daar, dat deze verzekerdheid der

volharding de ware geloovigen hoovaardig en vleeschelijk-zorgeloos

zoude maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nedeiig-

lieid, kinderlijke vreeze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen

strijd, vuiige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belij-

denis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God , en dat

de overdenking van die weldaad hun is een prikkel tot ernstige en

gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit

de getuigenissen der Schrifture en de voorbeelden der heiligen blijkt.

XIII. Wanneer ook het vertrouwen der volhardinge wederom
levendig wordt in degenen, die van den val weder opgelicht worden,
zoo brengt dat in hen niet vooit eenige daitelheid of onachtzaamheid
der godzaligheid , maar eene veel grootere zorg , om de wogen des

Heeren vlijtiglijk waar te nemen, die van te voren bereid zijn, opdat

zij , daarin wandelende, de verzekeidheid van hunne volharding zouden

mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenden Gods (welks

aanschouwing den godvruchtigen zoeter is dan het leven en welks
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verbpiginfr bittoder is dan de dood), om het misbruik van zijne

vaderlijke goedertierenheid niet wederom afgekeerd woide, en zij

alzoo tn zwaarder kAvelliiigen des gemoeds vervallen.

XIV. Gelijk het God nu beliefd heeft dit zijn werk der genade

door de prediking des Evangelies in ons te beginnen, alzoo be-

waart , achtervolgt en volbrengt Hij het door het hoeren , lezen en

overleggen daarvan, mitsgaders vermaningen, bedreigingen, beloften

en het gebruik der Heilige Sacramenten.

XV. Deze leer van de volhardmg der ware geloovigen en heili-

gen, mitsgaders van de verzekerdheid dezer volharding, welke God

,

tot zijns naams cere en tot troost der godvruchtige zielen, in zijn

Woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten der ge-

loovigen indrukt, wordt wel van het vleesch niet begrepen, en

wordt van den satan gehaat, van de wereld bespot, van de oner-

varcnen en schijnheiligen misbruikt en van de dwaalgeesten bestre-

den , maar de Bruid van Christus heuft haar altijd als eenen schat

van onwaardeerlijken prijs zeer teederlijk bemind en standvastiglijk

verdedigd. Hetwelk opJat zij ook voortaan doe, zal God bezorgen;

tegen denwelken geen raad geldt, noch eenig geweld iets vermag.

Welken eenigen God, Vader, Zoon en Hciiigen Geest, zij eere en

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

SSerJüevpingc ber blttatingcn.

De rechte leer verklaard zijnde , verwerpt de Synode de dwalingen

deigenen
,

I. Die leeren: »dat de volharding der ware geloovigen niet is

eene vrucht der verkiezing of gave Gods, door den dood van Christus

verwoi'ven, maar eene voorwaarde des Nieuwen Verbonds, die de

mensch
,

gelijk zij sproken , vóór zijne beslissende verkiezing en recht-

vaardigmaking door zijnen vrijen wil moet volbrengen." — Want
(Ie Heilige Schriftuur getuigt, dat zij uit de verkiezing volgt en door

de kracht des doods, der verrijzenisse en voorbiddinge van Christua

den uitverkorenen gegeven wordt. Ue uitverkorenen hebben het ver-

kregen , en de anderen zijn verhard geworden (Rom. H : 7). Des-

gelijks: Die ook zijnen eigen Zone niet gespaard heeft , maar heeft

Hem voor ons allen overgegeven : hoe zal Hij ons ook met Hem
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niet aVe dingen schenhen? Wie zal beschuldiging inhrcngen tegen

de ukverkovcnen Gods? God is het, die rechtvaardig tnaakt , Wie
is het, die verdoemt? Christus is hef, die gestorven is; j%. dat meer

is, die ook opgewekt is; die ook ter rechterhand Gods is; die ook

voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

(Rom. 8 : 32—35).
II. Die leeren : »dat God den geloovigcn menscli wel voorziet met

geno:?gzame krachten om te volharden on bereid is die in hem te

bewaren, zoo hij zijnen plicht doet; doch, alschoon nu alle die din-

gen , die noodig zijn om in 't geloove te volharden en die God ge-

bruiken wil om het geloove te bewaren, m het weik gesteld zijn
,

dat het dan nog altijd hangt aan het believen van den wil , dat hij

volharde of niet volharde." — Want dit gevoeK-n begrijpt in zich een

openbaar Pelagianisme, en als het de nienschen wil vrij maken,

zoo maakt het hen roovers van Gods eere, tegen de gedurige

overeenstemming der Evangelische leer, die den mensch alle stoffe

van roemen beneemt en den lof dezer weldaad aan de genade Gods

alleen toeschrijft, en tegen den Apostel, die getuigt, dfit het God

is, die ons tot den einde toe zal bevestigen, om onstraffelijkte zijn

in den dag onzes Heercn Jezus Chris'ns (1 Kor. 1 : 8).

III. Die leeren: ))dat de ware geloovigen en herborenen niet

alleen kunnen van het rechtvaardigmakend geloof, insgelijks van

de genade en zaligheid ganschelijk en eindelijk uitvallen , maar ook

dikwijls met der daad van haar uitvallen en in der eeuwigheid

verloren gaan." — Want deze meening maakt de genade, recht-

vaardigmaking, wedergeboorte en gedurige bewaring van Christus

krachteloos, tegen de uitgedrukte woorden des Apostels Paulus: God

ievestigt zijne liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is

,

als wij nog zondaars waren; veel meer dan, zijnde nu gerechtvaar-

digd door zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van

den toorn (Rom. 5 : 8 , 9) ; en tegen den Apostel Johannes : Een
iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet; want

lijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit

God geboren (1 Joh. 3 : 9); en ook tegen de woorden van Jezus

Christus : Ik geef mijnen schapen het eeuwige leven , en zij zullen niet

verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit mijne hand
rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen

,

en niemand kan ze rukken uit de hand mijns Faders (Joh. 10 : 28, 29).
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IV. Die keren :' «dat de ware geloovigen en herborenen kunnen
zondigen de zonde tot don dood of tegen den Heiligen Geest,"

dewijl dezelfde Apostel Joliannes, nadat hij in het 5. Kap. van
zijnen eersten Zendbrief, vers 16 en 17, van degenen, die tot

den dood zondigen, gesproken had en verboden voor hen te bid-

den, terstond in het 18^ vers daarbij voegt: Wij weten, dat een

iege'ijk, die uit God geboren is, niet zondigt (verstaat met zulke

zonde), maar die uit God geboren is bewaart zich zelven , en de

booze vat hem niet (1 Joh. 5 : 18).

V. Die leeren : «dat men geene zekerheid vaji de toekomende
volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openba-

ring." — Want door deze leere wordt de vaste troost der ware
geloovigen in dit leven weggenomen en de twijfelinge der Paus-

gezinden in de Kerk weder ingevoerd; daar de Heilige Schrifture

deze zekerheid doorgaans trekt, niet uit eene bijzondere en buiten-

gewone openbaring, maar uit de eigene merkteekenen der kinderen

Gotls en uit de zeer standvastige beloften Gods; inzonderheid de

Apostel Paiilus: Geen schepsel kan ons scheiden van de liefde

Gods, welke is in Christus Jezus onzen Ileere {Rom. 8 : 39); en Jo-

hannes: Die zijne geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in den-

zclven ; en hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk

uit den Geest, dien Hij ons heeft gegeven (1 Joh. 3 : 24).

VI. Die leeren; «dat de leer van de verzekerdheid der volhar-

ding en der zaligheid uit haren eigen aard en natuur is een oor-

kussen des vleesches, en voor de godvruchtigheid, goede zeden,

gebeden en andere heilige oefeningen schadelijk , maar daarentegen

dat het prijselijk is daaraan te twijfelen." — V/ant dezen beloonen,

dat zij de kracht der goddelijke genade en de werkinge des inwo-

nenden Heiligen Geestes niet kennen , en wederspreken den Apostel

Johannes, die het tegendeel met uitgedrukte woorden leert in zijn

eersten Zendbrief: Geliefden/ nu zijn wij kinderen Gods, en het

is nog niet geopenbaard ivat wy zijn zullen; maar wij weten , dat,

als Hij zal geopenbaard zijn , loij Hem zullen gelijk wezen, want
wij 2ullen Hem zien, gelijk Hij is; en een iegelijk, die deze hoop
op Hem heeft, die reinigt zich zelven, gelijk Hij rein is (1 Joh. 3 :

2, 3). Daarenboven worden dezen wederlegd door de voorbeelden

der Heiligen, zoo des Ouden als des Nieuwen Testaments, de welken,
alhoewel zij van hunne volharding en zaligheid zeker waren , noch-.
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trins in de gebeden en andere oefeningen der godzaligheid gedurig

zijn geweest.

"VII. Die leeren : »dat het geloove dergenen, die maar voor eenen

tijd gelooven , van het rechtvaardigmakend geloof niet verschilt

dan alleen in de gedurigheid." — Want Christus zelf, Matth. 13 :

20 en Luk. 8 : 13 en vervolgens, stelt merkelijk daarbeneven nog
drieërlei onderscheid tusschen degenen, die maar voor eenen tijd

gelooven en de ware geloovigen, als Hij zegt, dat genen het zaad

ontvangen in eene steenachtige aarde, maar dezen in een goede

aarde of goed harte; dat genen zonder wortel zijn, maar dezen

een vasten wortel hebben; dat genen zonder vruchten zijn, maar
dezrn hunne vrucht in verscheidene mate met standvastigheid of

volstandigheid voortbrengen.

VIII. Die leeren: »dat het niet ongerijmd is, dat de mensch

,

zijne eerste wedergeboorte verloren hebbende , wederom opnieuw

,

ja menigmaal wedergeboren worde." — Wart dezen loochenen

door deze leer de onverdei felijkheid van het zaad Gods, M'aardoor wij

wedergeboren worden, tegen het getuigenisse des Apostels Petrus:

Gij die wederom geboren zijt, niet uit vergankelijken , maar uit

onvergankelijken zade (1 Petr. 1 : 23).

IX. Die leeren: tdat Christus nergens gebeden heeft, dat de ge-

loovigen in het geloof onfeilbaar zouden volharden.' — Want zij

wederspreken Christus zelven, die zegt: Ik heb voor u gebeden^

Fetrus, dat uw geloof niet ophoude (Luk. 22 : 32) , en den Evan-

gelist Johannes, die getuigt, dat Christus niet alleen voor t4e Apos-

telen , maar ook voor alle degenen, die door hun woord gelooven

zouden, gebeden heeft: Heilige Vader/ bewaar ze in uwen naam;
en : Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt^ maar dat Gij

hen bewaart van den booze (Joh. 17 . 20, 11 , 15).

BESLUIT.

En dit is de naakte, eenvoudige en oprechte verklaring van de
rechtzinnige leer der vijf Artikelen, die in Nederland in verschil

zijn, en meteen de verwerpinge der dolingen, waardoor de Neder-
landsche Kerken een tijd lang zijn beroerd geweest, welke verklaring
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en verwerping de Synode oordeelt uit den Woorde Gods te zijn

genomen en met de belijdenisse der Gereformeerde Kerken overeen

te stemmen; waaruit klaarlijk blijkt, dat degenen, dènwelken zulks

het minst betaamde, tegen alle waarheid, billijkheid en liefde

hebben gehandeld, die het volk hebben willen wijsmaken: »dat de

leer der Gereformeerde Kerken van de Predestinatie en de aankle-

vende hoofdstukken, door haren eigen aard en drijvinge de harten

der raenschen van alle godvruchtigheid en godsdienst afleidt; dat zij

een oorkussen is voor het vleesch en den duivel, en een burg des

satans, waaruit hij allen menschen lagen legt, het raeerendeel van

hen verwondt en velen van hen met de pijlen óf der wanhoop, óf

der zorgeloosheid doodelijk doorschiet. Dat die leere God maakt eenen

auteur der zonde, onrechtvaardig, een tiian en huichelaar, en dat

zij niets anders is dan een vernieuwd Stoïcismus, Manichcïsmus,

Libertijnschap en Turkondora ; dat zij de menschen vleeschelijk-

zorgoloos maakt, als zich zelven daardoor wijs makende, dat het

den uitverkorenen niet kan hinderen aan hunne zaligheid , hoe zij

ook leven , en zij daarom allerlei gruwelijke schelmstukken onbe-

kommerd mogen bedrijven; dat het dengenen, die verworpen zijn,

ter zaligheid niet kan baten, al ware het, dat zij schoon alle de

werken der heiligen waarlijk mochten gedaan hebben; dat daarmede
geleerd wordt, dat God door het bloote en loutere goeddunken van
zijnen wil, zonder eenig opzicht of aanmerkinge van eenige zonde,

het grootste deel der wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbe-

schikt en geschapen heeft; dat de verwerpinge op gelijke wijze de

oorzaak is der ongeloovigheid en goddeloosheid, gelijk de verkiezinge

is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken ; dat

vele onnoozele kinderkens der geloovigen van de borsten der moe-
ders worden afgerukt en tiranniglijk in het helsche vuur geworpen,
alzoo dat hun noch het bloed van Christus baten kan, noch de
Doop, noch het gebed der Kerken bij hunnen Doop," en wat derge-

lijke andere dingen nog veel meer zijn, die de Gereformeerde Kerken
niet alleen niet bekennen, maar ook van ganscher harte met ver-

foeiinge verwerpen.

Daarom, zoo velen als er den naam onzes Zaligmakers Jezus
Christus godvruchtiglijk aanroepen , dien betuigt deze Synode van
Dordrecht door den naam des Heeren, dat zij van het geloove der
Gereformeerde Kerken willen oordeelen, niet uit lasteringen, die
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hier en daar uit samengeraapt zijn, ook niet uit private of bijzon-

dere spreuken van sommige, zoo oude als nieuwe, Leeraren, die

dikwijls ook te kwader trouw aangehaald, of verdorven en in eer.en

verkeerden zin verdraaid worden ;
maar uit de openbare belijdenissen

der Kerken zelve, en uit deze verklaringe der rechtzinnige leer, die

mot eendrachtige overeenstemminge van allen en een ieder lid der

geheele Synode bevestigd is.

Daarna vermaant dezelve Synode ook ernstiglijk de lasteraars, dat

zij toezien wat zwaar oordeel Gods zij op zich laden, die tegen zoo

vele Kerken en zoo veler Kerken belijdenissen valsch getuigenis

spreken , de conscientiën der zwakken beroeren , en bij velen de ge-

meenschap der ware geloovigen zoeken verdacht te maken.

Ten laatste vermaant deze Synode alle Mede-dienaars in het Evan-

gelie van Christus, dat zij zich in het verhandelen van deze leerc

,

beide in Scholen en Kerken
,
godvruchtiglijk en godsdienstiglijk ge-

dragen ; dezelve zoowel met de tong als met de pen totGodeseer,

heiligheid des levens en vertroostinge der verslagene gemoederen rich-

ten ; dat zij met de Schrifture naar de regelmaat des geloofs niet alleen

gevoelen, maar ook spreken; en eindelijk van alle zulke wijzen van

spreken zich ontbonden, die de palen van den rechten zin der Hei-

lige Schrïfture, ons voorgesteld, te buiten gaan, en die den dar-

telen Sophisten rechtvaardige oorzaak geven mochten, om de leer

der Gereformeerde Kerken te beschimpen of ook te lasteren.

De Zone Gods, Jezus Christus, die, ter rechterhand zijns Vaders

zittende, den menschen gaven geeft, heilige ons in de waarheid;

brenge diegenen, die verdwaald zijn, tot de waarheid; stoppe den

lasteraars van de gezonde leer hunne monden ; en begave de getrouwe

dienaars zijns Woords met den Geest der wijsheid en des onder-

scheids, opdat alle hunne redenen mogen gedijen ter eere Gods en

tot stichting der toehoorderen. Amen.

E I N D rX
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CHRISTELIJKE RELIGIE
VOOR DIE ZICH \VILLEN BEGEVEN TOT DES HEEREN

HEILIG AVONDMAAL.

1. Traag. Hoeveel stukken zijn u noodig te weten , opdat gij

welgetroost, zaliglijk leven en sterven moogt?
Antwoord- Drie stukken"; ten eerste, hoe groot mijne zonden

en ellende zijn * ; ten andere, hoe ik van al mijne zonden en

ellende verlost worde''; ten derde, hoe ik Gode voor zulke ver-

lossing zal dankbaar zijn ''.

a Efez. 5 : 8. Want gij waart eertijds duistei'nis, maar nu
zijt gij licht in den Heette; wandelt als kinderen des lichts. Vgl.

'brief a. d. Romeinen.

j
b i Joh. i : 8. Indien wij zeggen , dat wij geene zonde hebben

,

zoo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. Vgl.

Jerera. 3 : 13.

c Joh. 17 : 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den
eenigen waarachtigen God en Jezus Christus, dien Gij gezonden
hebt. Vgl. Hand. 4 : 12,

d Roni. G : 13. Stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen
der ongerechtigheid; maar stelt u zelven Gode, als uit de doeden
levende geworden zijnde, en stelt uwe leden Gode tot wapenen der
gerechtigheid. Vg!, Matth. 5 : 16.

'^ Catechismus vr, 1 en 2.

8
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HET EERSTE DEEL,

Van des mensclien ell de.

2. Vraag. Waaruit kent gij uwe ellende?

Antw. Uit de wet Gods «.

a Rom. 3 : 20, Daarom zal uit de werken der wet geen vleepch

gerechtvaardigd worden, want door de wet is de kennis der zonde
Vgl, Joh. 16 ; 8,

Cat. vr, 3. Dordsche Leerregels hoofdstuk III en IV § 5.

3. Vraag. Wat heeft God u in Zijne wet bevolen?

Antw. Dat heeft Hij ons schriftelijk in de tien geboden begrepen

,

welke aldus luiden : Exod. 20 : 2.

Ik hen de HEERE uvo God^ die u uit Egypteland, uit dendienst-

huize, uitgeleid heb.

Het eerste gebod.

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Het tweede gebod.

Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige gelijkenis maken van

hetgene dat boven in den hem,el is, noch van hetgene dat onder op

de aarde is, noch van hetgene dat in de ivateren onder de aarde

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik,

de liEERE uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der

vaderen bezoeke aan de kinderen, aan hei derde en aan het vierde

lid dergenei% die Mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden

dergenen die Mij liefhebben en Mijne geboden onderhouden.

Het derde gebod.

Gij zult den naam des HEEREN uwes Gods niet ijdellijk gebrui-

ken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijnen naam
ijdellijk gebruiken.

Het vierde gebod.

Gedenkt des Sabbathdags dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij

arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbath

des IIEEREN uwes Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch

uïv znnn , n och uwe dochter , noch uw dienstknecht , noch uive dienst-

maagd, nüch UW vee, noch uw vreemdeling, die in uwe poorten
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is. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde
gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden
dage: daarom zegende de HEERE den Sablaihdag ^ en heiligde

denzelven.

Het vijfde gebod.

Eert uwen vader en uwe moeder, opdat uive dagen verlengd

worden in den lande, dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod.

Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod.

Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod.

Gij zult niet stelen.

Het negende gebod.

Gij zult geen valsche getuigenisse spreken tegen uwen naaste.

Het tiende gebod.

Gij zult niet hegeeren uwes naasten huis; gij zult niet hegeeren
uwes naasten vrouw, noch zijnen dienstknecht, noch zijne dienst-

maagd, noch zijnen os, noch zij)? en ezel, noch iets dat uwes naasten i^.

Vgl. Deut. 5 : 6—21. Cat. vr. 92—113.

4. Vraag. Hoe worden de tien geboden gedeeld?
Antw. In twee tafelen.

Vgl. Exod. 31 : 18 en 32 : 16.

5. Vraag. Welke is de hoofdsom van hetgeen u God gebiedt in de
vier geboden der eerste tafel?

Antw. Dat ik den Heere rnijnen God zal liefhebben van ganschen
harte, van ganscher ziele, van ganschen gemoede, en met alle

krachten ". Dit is het eerste en het groot gebod. Matth. 22 : 37, 38.

a Deut. 10 : 12. Nu dan, Israël! wat eischt de Heere, uwGod,
van u? dan den Heere, uwen God, te vreezen, in al Zijne wegen
te wandelen, en Hem lief te hebben, en den Heere, uwen God,
te dienen met uw gansche hart en met uwe gansche ziel.

Cat. vr. 4.
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6 Vraag. Welke is de hoofdsom van hetgeen u God gebiedt in
de zes geboden der tweede tafel?

Antw. Dat ik mijnen naaste zal liefhebben als mij zelven ". Aan
deze twee geboden hangt de gansche wet en de profeten. Matth.
22 : 39, 40.

a Lev. 19 : 18. Gij zult niet wreken , noch toorn behouden tegen
de kinderen uws volks; maar gij zult uwen naaste liefhebben, als

u zelven; Ik ben de Heere.

Cat. vr. 4.

7. Vraag. Kunt gij dit alles volkomen houden?
Antw. Neen ik «; maar ik ben van nature geneigd God * en mijnen

naaste « te haten, en Gods geboden met gedachten '', woorden « en
werken / te overtreden.

a Rom. 3 : 10—12. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;
er is niemand, die verstandig is; er is niemand, die God zoekt;

allen zijn zij afgeweken; te zamen zijn zij onnut geworden; er is

niemand, die goed doet; er is ook niet tot één toe.

b Rom. 8 : 7. Het bedenken des vleesches is vijandschap tegen

God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan
ook niet.

c Tit. 3 : 3. Want ook wij waren eertijds onwijs , ongehoor-
zaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende,
in boosheid e7i nijdigheid levende , hatelijk zijnde en elkander' hatende.

d Gen. 6:5. En de Heere zag, dat de boosheid des nienschen
menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten

zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. Vgl. Gen. 8 : 21. ,

e Jac. 3 : 8. De tong kan geen mensch temmen ; zij is een

onbedwingelijk kwaad, vol van doodelijk venijn.

f Joh. 3 : 19. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld

gekomen is en de menschen hebben de duisternis liever gehad dan
het licht; want hunne werken waren boos.

Cat, vr. 5. Geloofsbelijdenis art. 14. Leerreg. III en IV, 1—5.

8. Vraag. Heeft God u alzoo boos en verdorven van natuur ge-
schapen?

Antw. Neen Hij «; maar Hij heeft mij goed* en naar Zijn even-
beeld* geschapen, in ware kennisse Gods'', gerechtigheid en heilig-

heid «.
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a Job 34 : iO, Verre zij God van goddeloosheid, en de Almach-
tige van onrecht!

6 Gen. 1 : 31. God zag ai wat Hij gemaakt had, en ziet het was
zeer goed.

c Gen. 1 : 27. God schiep den niensch naar Zijn beeld , naar het

beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

d Col. 3 : 9, 10. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitge-

daan hebt den ouden men.sch met zijne werken, en aangedaan hebt

den nieuwen mensch, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het

evenbeeld desgenen , die hem geschapen heeft.

e Efez. 4 : 24. En (dat gij zoudt) den nieuwen men.sch aandoen,
die naar God geschapen is in toat'e rechtvaardigheid en heiligheid.

Gat. vr. 6. Geloofsbel. art. 44. Leerreg. 111 en IV, 1.

9. Vraag. Vanwaar komt dan die verdorvenheid, die in u is?

Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid " van Adam en Eva in

het Paradijs, waar onze natuur alzoo is verdorven *, dat wij allen '

in zonde ontvangen en geboren worden ''.

a Rom. 5 : 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van
dien éénen mensch velen tot zondaars gesteld zijn geworden , alzoo

zullen ook door de gehoorzaamheid van éénen velen tot rechtvaar-

digen gesteld worden.

b Gen. 5:3. En Adam leefde honderd en dertig jaren , en ge-

won eenen zoon naar zy«e gelijkenis, naar zyn evenbeeld, en noemde
zijnen naam Seth.

c Rom. 3 : 23. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heer-

lijkheid Gods.

d Psalm 51 : 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren^ en m
zonde heeft mij mijne moeder ontvangen.

Gen. 3. Cat. vr. 7. Geloofsbel. art. 14 en 15. Leerreg. III en
IV, 1—3.

10. Vraag. Wat is dat voor eene ongehoorzaamheid geweest?
Antw. Dat zij hebben gegeten " van de vrucht des booms , welke

God hun verboden had *.

a Gen. 3:6. En de vrouw zag, dat die boom goed was tot

spijze, en dat hij een lust was voor de oogen
,
ja een boom, die

begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van tgne vrucht
ei% at, en zij gaf ook haren man met haar, en hij at.



lOS KORT BEGRIP DER

& Gen. 2 : 16, 17. En de Heere God gebood den mensch,
zeggende: Van allen bnom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; maar
van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult

gij niet eten; want ten dage als glJ daarvan eet, zult gij den dood
sterven.

11. Vraag. Gaat ons de ongehoorzaamheid van Adam aan?
Antw. Ja zij toch ", want hij is ons aller vader *, en wij hebben

allen in hem « gezondigd.

a Rom. 5 : 18. Zoo dan, gelijk door ééne misdaad de schuld

gekomen is over alle menschcn tot verdoemenis; alzoo ook door ééne

rechtvaardigheid komt de genade over alle menschen tot rechtvaar-

digmaking des levens.

b Hand. 17 : 26. (God) heeft uit éénen bloede het gansche
geslacht der menschen gemaakt.

c Rom. 5 : 12. Daarom, gelijk door éénen mensch de zonde

in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzoo

de dood tot alle menschen doorgegaan is, in wélken allen gezondigd

hebhen. Vgl. Efez. 2 : 1—3.
Geloofsbel. art. 14 en 15. Leerreg. I, 1; III en IV, 1—4.

12. Vraag. Zoo zijn wij dan onbekwaam tot eenig goed als uit

ons zei ven, en geneigd tot alle kwaad?
Antw. Ja wij "; tenzij wij door den Geest Gods wedergeboren

worden *.

o Jerem. 13 : 23. Zal ook een moorman zijne huid veranderen?

of een luipaard zijne vlekken? zoo zult gijlieden ook kunnen goed

doen, die geleerd zijt kwaad te doen.

b Joh. 3 : 5, 6. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg

Ik u: zoo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan

in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vleesch geboren

is, dat is vleepch; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Gat. vr. 8. Geloofsbel. art. 14 en 15. Leerreg. III en IV, 3,11,12.

13. Vraag. Wil God zulke ongehoorzaamheid en verdorvenheid

ongestraft laten?

Antw. Neen Hij"; maar naar Zijn rechtvaardig oordeel wil Hij die

tijdelijk* en eeuwig' straffen, gelijk geschreven staat: Vervloekt
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is een tegelijk , die niet blij/t in al hetgene geschreven is in het boek

der wet, om dat te doen. Gal. 3 : 10.

a Hab. 1 : 13. Gij zijt te rein vanoogen, dan dat Gij het kv/ade

zoudt zien. Psalm 7 : 12. God is een rechtvaardig Rechter, en

een God, die te allen dage toornt.

b .'erera. 7 : 20. Daarom zegt de Heere Heere alzoo: Ziet,

Mijn toorn en Mijne grimmigheid zal uitgestort worden over deze

plaat>, over de menschen en over de beesten, en over het geboomte

des telds, en over de vrucht des aardrijks. Vgl, Openb. 1(>.

c 2 Thess. 1 : 8 Dewelke zullen tot straf Jijden het ecuvng
veroerf, van het aangezicht des Hoeren , en van de heerlijkheid

Zijner sterkte.

Cat. vr. 10, 11. Geloofsbel. art. 16. Leerreg. I, 1, 15; II, 1.

HET TWEEDE DEEL.

Tan ficü mensclien verlossiug' uit zijne ellcEcde.

14. Vraag. Hoe kunt gij deze straf ontgaan en wederom tot genade
komen?

IntW. Door zulk eenen l\riddelaar, die te zamen " waarachtig God
* (n een waarachtig « rechtvaardig ^ mensche is.

% Matth. 1 : 23. Ziet, de maagd zal zwanger worden, eneenen
zo«n baren, en gij zult zijnen naam hecten Emmanuel; hetwelk is,

ovifgezet zijnde, God met ons.

) Terem. 23 : 5, 6. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere,

da Ik aan David eene rechtvaardige Spruite zal verwekken; die zal

koiing zijnde regeeren , en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid

dom op de aarde. In zijne dagen zal Juda verlost worden, en

Isnël zeker wonen; en dit zal zijn naam zijn, waarmede men Hem
nomien zal: De IIEERE, onze gerechtigheid. Vgl. Joh. 10:33—3(5.

( 1 Cor. 15 : 21. Dewijl de dood door een mensch is, zoo is

oot de opstanding der dooden door een mensch. Vgl. vs. 47.

c Hebr. 7 : 26. Zoodanig een Hoogepriester betaamde ons,

heiig, onnoozel , onbesmet, afgescheiden van de zondaren , en hooger
dar de hemelen geworden.

Cat. vr. 12—17. Geloofsbel. art. 17, 20 en 20. Leerreg. II, 1,2.

l). Vraag. Wie is die Middelaar?
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Antw. Onze Heere Jezus Christus", die in één persoon waarachtig
God * , en een waarachtig rechtvaardig mensche « is.

a 4 Tim. 2 : 5. Want er is één God, er is ook één Middelaar
Gods en der menschen, de mensche Christus Jezus.

b Joh. 1:1. In den beginne was het Woord, en het Woord
was bij God, en het Woord was God. Vgl.Joh.1 :14; Joh. 20 : 28;
Rom. 9 : 5; Phil. 2 : 6; 1 Tim. 3 : 16; 1 Joh. 5 : 20; Openb.
1:8; Psalm 45 : 8 ; Jes. 9 : 5 ; Jerem. 23 : 6.

c Hebr. 2 : 14. Overmits dan de kinderen des vleesches enhloedi
deelachtig zijn, zoo is Hij ook desgelijks derzelven deelachtig gewa-den.

Gat. vr. 18, 19. Geloofsbel. art. 10, 18, 19. Leerreg. II, 2-4.

16. Vraag. Kunnen de engelen onze middelaars niet zijn ?

Antw. Neen zij, want zij zijn" noch God noch menschen.

a Hebr. 1 : 14. Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot

dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid ne-

erven zullen ?

Gat. vr. 14, 15, 30. Geloofsbel. art. 12.

17. Vraag. Kunnen de heiligen onze middelaars niet zijn ?

Antw. Neen zij, want zij hebben zeiven gezondigd", en zijn riet

anders dan door dezen Middelaar zalig geworden *.

a Job 15 : 14. Wat is de mensch, dat hij zuiver zou zjnl

en die geboren is van eene vrouw, dat hij rechtvaardig zou zjnl

b Joh. 14 : 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, en de wair-

heid, en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door \lij.

Vgl. Luc. 1:45—47; Hand. 4:12; 1 Tim. 2:5; Openb. 7 : 13-15.
Gat. vr. 30. Geloofsbel. art. 26. Leerreg. I, 1, 2, 7; V, 1— c.

18. Vraag. Zullen ook alle menschen door den Middelaar Jezus alig

worden, alzoo zij allen door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zija; maar alleen*, die Hem met een oprecht gdoof

aannemen ', gelijk geschreven staat Joh. 3 : 16: Alzoo lief heft

God de wereld gehad, dat Hij Zijnen ceniggeboren Zoon gegn^en]

heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verder ve, naar

het eeuwige leven hebbe. \

a Matth. 22 : 14. Want velen zijn geroepen, maar weingen

uitverkoren.
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b Joh. 3 : 36. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige
leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet

zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
c Joh. 1 : 12. Zoovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft

Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijnen

naam yelooven.

Cat. vr. 20. Geloofsbel. art. 16, 22. Leerreg. I, 4—6; H, 5, S.

19 Vraag. Wat is een oprecht geloove?

Antw. Het is eene zekere kennisse " van God en Zijne beloften,

ons in het Evangelie * geopenbaard , en een hartelijk vertrouwen
dat mij al mijne zonden om Christus' wil vergevea zijn '.

a Hebr. 11 : 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen , die

men hoopt, en een bewijs der zaken , die men niet ziet. Vgl. Ef. 1 : 18,

b Rom. 1 : 16, 17. Want ik schaam mij des Evangelies van
Christus niet; want het is eene kracht Gods tot zaligheid een iege-

lijk, die gelooft, eerst den Jood en ook den Griek. Want de recht-

vaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot

geloof. Vgl. Hebr. 4 : 2 en Hebr. 11.

c Efez. 1:7. In welken (Christus) wij hebben de verlossing

door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den
rijkdom Zijner genade. Vgl. Rom. 8 : 38, 39; 2 Tim. 1 : 12.

Cat. vr. 21. Geloofsbel. art. 22. Leerreg. I, 5 en 6; Hl en IV, 14;
V, 8—10.

20. Vraag. Welke is de hoofdsom van hetgene ons God in het
Evangelie belooft en bevolen heeft te gelooven?

Antw. Dat is begrepen in de twaalf Artikelen des algemeenen Chris-

telijken geloofs, die aldus luiden:

1. Ik geloove in God den Vader, den AlmacJitige, Schepper des

hemels en der aarde.

2. En in Jezus Christus, Zijnen een iggeboren Zoon, onzen llecre

;

3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest; geboren uil de
maagd Maria;

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus; is gekruist, gestor-

ven en begraven, nedergedaald ter helle:

5. Ten derden dage wederom opgestaan van de dooden;
(3. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des al-

machtigen Vaders^
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7. Vamoaar Hij komen zal om te oordeelen de levenden en
de dooden.

8. Ik geloove in den Heiligen Geest.

9. Ik geloove eene heilige, algemeene, Christelijke Kerk, de ge-

m,eenschap der heiligen ;

10. Vergevinge der zonden,

11. Wederopstandinge des vl^esches

12. En een eeuwig leven.

21. Vraag. Als gij belijdt te gelooven in God , den Vader en den

Zoon en den Heiligen Geest, verstaat gij daarbij drie Goden?
Antw. Neen ik geenszins, want er is maar één eenig " waarachtig

God.

a Deut. 6 : 4. Hoor, Israël! de Heere, onze God, is één eenig

God. Vgl. Deut. 4 : 35; Joh. 17 : 3; 1 Cor. 8 : 4—6.
Gat. vr. 24, 25. Geloofsbel. art. 1.

22- Vraag. Waarom noemt gij dan drie: den Vader, den Zoon

en den Heiligen Geest?

Antw. Omdat God Zich alzoo in Zijn Woord « heeft geopenbaard
i

dat deze drie onderscheidene Personen de eenige en waarachtigf

God zijn *, gelijk wij ook gedoopt zijn in den name des Vader:

en des Zoons en des Heiligen Geestes. Matth. 28 : 19.

a 2 Tim. 3 : 16. Al de Schrift is van God ingegeven, en ia

nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onder-

wijzing, die in de rechtvaardigheid is.

b 1 Joh. 5 : 7. Want drie zijn er. die getuigen in den hemel,

de Vader, het Woord en de Heilige Geest: en deze drie zijn één.

Vgl. Gen. 1:1—3; Psalm 33 : 6; Jes. G:l—3; Matth. 3:10,17;
Joh. 14 : 16; 2 Cor. 13 : 13.

Gat. vr. 25. Geloofsbel. art. 2—7, 8 en 9.

23. Vraag. Wat gelooft gij met deze woorden : Ik geloove in God
den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?

Antw. Dat de eeuwige Vader " van onzen Heere Jezus Christus , die

hemel en aarde * uit niet « geschapen «^ heeft, en nog door Zijne

voorzienigheid onderhoudt «, om Zijn Zoons Christus wil, mijn God

en mijn Vader f zij.

(t 1 Cor. 8 : 6. Wij hebben maar éénen God, den Vader, uit
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welken alle dingen zijn, en wij tut Hem, en maar éénen Ileere

Jezus Christus, door welken alle dingen zijn, en wij door Hem.
b Gen. 4 : 1. In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Vgl. Gen. i en 2.

c Hebr. H : 3. Door het geloof verstaan wij , dat de wereld door

het woord Gods is toebereid, alzoo dat de dingen, die men ziet,

niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

d Psalm 33 : 9. Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het

staat er. Vgl. Gen. 1 : 3.

e Psalm 145 : 15, 16. Aller oogen wachten op U; en Gij geeft

hun hunne spijze te zijner tijd. Gij doet Uwe hand open, en ver-

zadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.

ƒ 2 Cor. 6 : 18. Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult 31ij

tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Cat. vr. 26—28. Geloofsbel. art. 12—14.

24. Vraag. Wat gelooft gij met deze woorden : In Jezus Christus,

Zijnen eeniggehoren Zoon, onzen Ileere?

Antw. Dat Jezus Christus de eeuwige " en eenige * Zoon ' des Va-

ders "^ zij, eenswezens « met God den Vaderen den Heiligen Geest.

a Spreuk. 8 : 23. Ik ben van eeuwigheid gezalfd geweest, van

den aanvang, van de oudheden der aarde aan.

h Joh. 1 : 18. Niemand heeft ooit God gezien; de eeniggehoren

Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft Hem ons ver-

klaard.

c Hebr. \ : 5. Tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd:

Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd? En wederom : Ik

zal Hem tot een Vader zijn , en Hij zal Mij tot een Zoon zijn ?

d Joh. 5 : 26. Gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven,

alzoo heeft Hij ook den Zoon gegeven het leven te hebben in Zich-

zelven.

e Phil. 2 : 6, Die in de gestaltenisse Gods zijnde, geenen roof

geacht heeft Gode evengelijk te zijn. Vgl. Zach. 13 : 7; Joh.

10 : 30; Hebr. 4 : 3; 1 Joh. 5 : 20.

Cat. vr. 33 Geloofsbel. art. 10.

25. Vraag. Gelooft gij niet, dat Hij ook mensch geworden is?

Antw. Ja ik ", want Hij is * ontva»gcn van den Heiligen Geest

en geboren uit de maagd Maria,
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a 1 Jüh. 4 : 2, 3. Hieraan kent gij den Geest van God: alle

geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die
is uit God; en alle geest, die niet belijdt dat Jezus Christus in
het vleesch gekomen is, die is uit God niet: maar dit is de geest
van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal,

en hij is nu aireede in de wereld.

b Luc. 1 : 35. En de engel, antwoordende, zeide tot Maria:
De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des AUerhoogsten
zal u overschaduwen; daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren
zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

Gat. vr. 35, 36. Geloofsbel. art. 18.

26. Vraag. Is dan Zijne Godheid veranderd in menschheid?
Antw. Neen ", want de Godheid is onveranderlijk.

a Joh. i : 14. Het Woord is vleesch geworden, en heeft onder
ons gewoond, en wij hebben Zijne heerlijkheid aanschouwd, eene
heerlijkheid als des Eeniggeborenen van den Vader. Vgl. Jac. 1 : 17.

Cat. vr. 35. Geloofsbel. art. 19.

27. Vraag. Hoe is Hij dan mensch geworden?
Antw. Door aanneming « der menschheid in eenigheid * Zijns

Persoon s.

a Phil. 2:6, 7. Die in de gestaltenisse Gods zijnde, geenen
roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn; maar heeft Zich zelven

vernietigd, de gestaltenisse eens dienstknechts aangenomen heb-

bende, en is den menschen gelijk geworden.

b Rom. 9 : 5. Uit welke (Israëlieten) Christus is, zooveel het

vleesch aangaat, dewelke is God boven allen te prijzen in der eeu-

wigheid, Amen.
Cat. vr. 35. Geloofsbel. art. 18, 19.

28. Vraag. Heeft Hij dan Zijne menschheid uit den hemel gebracht?

Antw. Neen Hij , maar Hij heeft die aangenomen " uit de maagd
Maria *, door de werking des Heiligen Geestes ', en is alzoo ons

Zijnen broederen in alles gelijk geworden, uilgenomen de zonde.

Hebr. 4 : 15.

a Phil. 2:7. Hy heeft Zich zelven vernietigd, de gestaltenis



CHRISTELIJKE RELIGIE. 115

eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den menschen gelijk

geworden.

b Luc. 1 : 30, 31. En de engel zeide tot haar: Vrees niet,

Maria! want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult

bevrucht worden, en eetien Zoon baren, en zult Zijnen naam hee-

ten Jezus.

c Luc. i : 35. En de engel, antwoordende, zeide tot Maria:

De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogst«n

aal U overschaduwen ; daarom ook, dat Heilige, dat uit u geboren zal

worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Vgl, Matth. 1 : 20.

Gat. vr. 35. Geloöfsbel. art. 18.

29. Vraag. Waarom wordt Hij Jezus, dat is Zaligmaker genaamd?
Antw. Omdat " Hij Zijn volk zalig maakt van hunne zonden.

a Matth. 1 : 21. Gij zult Zijnen naam heeten Jezus, want Hij

zal Zijn volk zaligmaken van hunne zonden.

Cat. vr. 29. Geloöfsbel. art. 21.

30. Vraag- Is er anders geen Zaligmaker?

AntW- Neen ", want er is geen andere naam onder den hemel

den menschen gegeven , door welken wij moeten zalig ivorden.

a Joh. 14 : 6. Jezus zeide tot hem : Ik ben de Weg, en de
waarheid en het leven. Nie^nand komt tot den Vader dan door Mij.

Cat. vr. 30. Geloöfsbel. art. 26.

31- Vraag- Waarom wordt Hij Chrislus , dat is Geza?/<ie genaamd?
Antw. Omdat Hij " met den Heiligen Geest * is gezalfd, en van

God den Vader is verordend tot onzen grooten Profeet «, tot onzen
eenigen Hoogepriester "^ en tot onzen eeuwigen Koning '.

a Joh. 4 : 42. Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is,

overgezet zijnde , de Christus.

b. Hand. 10 : 38. Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem
God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht. Vgl. Luc.

4 : 46—21.
c Hand. 3 : 22. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd

:

De Heere, uw God, lal u ee«en p»'o/ert verwekken uit uwe broederen,
g*lijk mij; di«n ruit gij hooren in alles, wat Hij tot u spreken zal.

d PeaJöi 110 : -4. De Heere heeft gezworen, en het zal Hem
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niet berouwen: Gij zijt Pnester in eeuwigheid, naar de ordening

van Melchizedek. Vgl. Hebr. 7.

e Luc, 1 : 32 , 33. En God de Heere zal Hem den troon van

Zijnen vader David geven. En Hij zal over het huis Jacobs Koning
zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.

Cat. vr. 34 , 32.

32. Vraag. Wat heeft dan Jezus Christus gedaan om ons zalig te

maken ?

Antw. Hij heeft voor ons " geleden^ , is gekruisigd « en gestorven <*,

begraven « en nedergedaald ter helle f, dat is: Hij heeft de helsche

pijn geleden , en is alzoo aan Zijnen Vader gehoorzaam geworden ^,

opdat Hij ons van de tijdelijke en eeuwige straffen der zonde ver-

lossen zou *.

a Matth. 20 : 28, De Zoon des menschen is niet gekomen omt
gediend te worden , maar om te dienen , en Zijne ziel te geven tot

een rantsoen voor velen.

b 1 Petr. 3 : 18. Christus heeft ook eens voor de ronden (jre/eden

,

Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen , opdat Hij ons tot God
zou brengen.

c Mare. 45 : 25. En het was de derde ure, en zij kruisig^

den Hem.
d 1 Cor. 45 : 3. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven,

hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze

zonden, naar de Schriften.

e 1 Cor. 45 : 4. En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt
ten derden dage, naar de Schriften. Vgl. Jes. 53 : 9.

/ Matth. 27 : 46. En omtrent de negende ure riep Jezus met
eene groote stem, zeggende: Eli, Eli, L.\ma Sabachtani! dat is:

Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! Vgl. Matth.

26 : 37, 38; Psalm 146 : 3.

g Phil. 2:8. En in gedaante gevonden als een mensch , heeft

Hij zich vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja

den dood des kruises. Vgl. Rom. 5 : 49.

h Gal. 3 : 43. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet,

een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Ver-
vloekt is een iegelijk , die aan het hout hangt.

Cat. vr. 37—44, Geloofsbel. art. 20, 24. Leerreg. H, 4—9.
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33. Vraag. In welke natuur heeft Hij dit geleden?

Antw. Alleen in Zijne menschelijke natuur, dat is: Zijn ziel " en

lichaam *.

a Matth. 26 : 3S. Toen zeide Jezus: Mijne ziel is geheel bedroefd

tot den dood toe.

6 1 Petr. 2 : 24. Die zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen

heeft op het hout, opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der

gerechtigheid leven zouden: door wiens striemen gij genezen zijt.

Cat. vr. 37. Geloofsbel. art. 18, 21. Leerreg. II, 1, 2.

34. Vraag. Wat heeft dan Zijne Godheid hiertoe gedaan?
Antw. Zijne Godheid heeft door hare kracht die aangenomene

menschheid alzoo gesterkt " , dat zij den last des toorns van God
tegen de zonde * heeft kunnen verdragen, en ons daarvan verlossen «.

a Psalm 130 : 3, Zoo Gij , Ileere ! de ongerechtigheden gadeslaat

;

Ileere! wie zal bestaan? Vgl. Psalm 49 : 8, 9; Luc. 11 : 22.

b Nahum 1 : 6. Wie zal voor Zijne gramschap bestaan ? en wie
zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan? Zijne grimmigheid is

uitgestort als vuur, en de rotssteenen worden van Hem vermorzeld.

Vgl. Psalm 90 : 11; Matth. 27 : 46.

c 1 Joh. 1 : 7. Het bloed van Jezus Christus , Gorfs Zoon , reinigt

ons van alle zonde.

Cat. vr. 17. Geloofsbel. art. 21. Leerreg. II, 1—4.

35- Vraag. Is Christus dan in den dood gebleven?
Antw. Neen " Hij , maar Hij is ten derden dage opgestaan van

de dooden * tot onze gerechtigheid '. Rom. 4 : 25.

a 1 Cor. 15 : 17, 18. Indien Christus niet opgewekt is, zoo is

uw geloof tevergeefs, zoo zijt gij nog in ince zonden. Zoo zijn dan
ook verloren, die in Christus ontslaj)en zijn.

b Luc. 24 : 34. De Heere is waarlijk opgestaan. Vgl. Hand. 1 : 3.

c 1 Cor. 1 : 30. Uit Hem zijt gij in Christus Jezus, die ons
geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heUigmakïng,
en verlossing.

Cat. vr. 45. Geloofsbel. art. 19, 20.

36. Vraag. Waar is Christus nu naar Zijne menschheid?
Antw. Hij is opgevaren ten hemel », en zit ter rechterhand van
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God den Vader ^, dat is: verheven in de hoogste heerlijkheid boven
alle schepselen '.

a Hand. 1 : 9. En als Hij dit gezegd had, v,erd Hij op-

genomen , daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van
hunne oogcn.

b Mare. lö : 19. De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken

had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechterhand

Gods.

c Efez. 1 : 20, 21. En (God) heeft Hem gezet tot Zijne rechter-

hand in den hemel; verre boven alle overheid, en macht, enkracht,

en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen

in deze wereld, maar ook in de toekomende.

Cat. vr. 46, 49—51. Geloofsbel. art. 26.

37. Vraag. Waartoe is Hij daar zoo hoog verheven?

Antw- Inzonderheid opdat Hij van daar Zijne gemeente zou regee-

ren ", en onze Voorbidder zijn bij den Vader *.

a Efez. 1 : 22. God heeft alle dingen Zijnen voeten onder-

worpen, en heeft Hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven

alle dingen.

b Hebr. 7 : 25. Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken

degenen, die door Hem tot God gaan, alzoo Hij altijd leeft om
voor hen ie bidden. Vgl. Hebr. 9 : 24.

Gat. vr. 50, 51. Geloofsbel. art. 26.

38. Vraag Is Hij dan niet bij ons tot aan het einde der wereld

,

alzoo Hij ons beloofd heeft Matth. 28 : 20?

Antw. Naar Zijne Godheid, Majesteit, Genade en Geest wijkt Hij

nimmermeer " van ons, maar naar Zijne menschheid * blijft Hij

in den hemels totdat Hij eenmaal zal komen ^ om te oordeelen

de levenden en de dooden '.

a Matth. 18 : 20. Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijnen

naam , daar ben Ik in bet midden van hen.

b Joh. 16 : 7. Doch Ik zeg u de waarheid: het is t< nut, dat

]k wegga; want indien Ik niet wegga, zoo zal de Trooster tot u

niet komen; maar indien Ik heenga, zoo zal Ik Hem tot u zenden
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e Hand, 3 : 21. Welken (Christus) de hemel moet ontvangon tot

de tijden der wederoprichting aller dingen.

d Hand. 1 : 11. Deze Jezus, die van u opgenomen is in den
hemel, zal alzoo komen, cjelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt
zien heenvaren. Vgl. Openb 1 : 7.

e 2 Cur. 5 : 10. Wij allen moeten geopenbaard worden voor
den Rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen
door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed,
hetzij kwaad. Vgl. Matth. 25 : 31—46; Joh. 5 : 22-29; l' Thess.
4 : 15—18.

Cat. vr. 47, 48, 52. Geloüfsbel. art. 19, 37.

39. Vraag. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?
AntW- Dat Hij te zamen " met den Vader en den Zoon waarachtig

eeuwig God * is, en dat Hij mij van den Vader door Christus ge-
geven zijnde', wederbaart '', in alle waarheid leidt *, mij troost/
en in eeuwigheid bij mij zal blijven 9.

a 1 Joh. 5 : 7. Want drie zijn er, die getuigen in den hemel,
de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

h Hand, 5 : 3, 4. En Petrus zeide : Ananias, waarom heeft de
Satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt?
Gij hebt den menschen niet gelogen ^ maar Gode. Vgl. 1 Cor. 12:11.

c Gal, 4:6. En overmits gij kinderen zijt, zoo heeft God den
Geest Zijns Zoons uitgezonden in uwe harten , die roept: Abba, Vader!
d Joh. 6 : 63. De Geest is het, die levend maakt.
e Joh. 14 : 26. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welken

de Vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles /eo'en,enzal
u indachtig maken alles wat Jk u gezegd heb.

f Hand. 9 : 31. De gemeenten dan hadden vrede en werden ge-
sticht; en, wandelende in de vree/e des Heeren en in de i'er<roo«ü"ny

des Heiligen Gecsles, werden vermenigvuldigd.

g Joh. 14 : 16. En Ik zal den Vader bidden , en Hij zal u eenen
anderen Trooster geven, ojjdat Hij bij u hlijve in der eeuwigheid.

Cat. vr. 53, Geloofsbel. art. 11. Leerreg. Hl en IV, 3, 11,

12, 13, 16.

40. Vraag. Wat gelooft gij van de heilige, algemeene kerke?
Antw. Dat de Zone Gods « uit het gansche menschelijke geslacht *
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de uitverkorenen ten eeuwigen leven «, door Zijn Geest en Woord <*,

zich tot eene gemeente « vergadert ; waarvan ik geloof dat ik een
levend lidmaat / ben en eeuwig zal blijven s.

a Joh. 10 : H. Ih. hen de goede Herder.
b Openb. 5 : 9. Gij hebt ons Gode gekocht, met Uwen bloede,

uit alle geslacht en taal en volk en natie.
c Rom. 8 : 29, 30. Want die Hij tevoren gekend heeft, die

heeft Hij ook tevoren verordi^ieerd den beelde Zijns Zoons gelijk-
vormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen.
En die Hij te voren uerordmeerrf heeft, deze heeft Hij ook j/eroejoen ;
en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd; en
die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt. Vgl.
Eph. 1 : 4.

d Hand. 16:14. En eene zekere vrouw, met nameLydia, eene
purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde
ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op het-
geen van Paulus gesproken werd.

e Eph. 4 : 11 en 12. En dezelfde (Christus) heeft gegeven
sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen
tot evangelisten, en sommigen tot herders en leeraars: tot de vol-
making der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing
des lichaams van Christus.

/ 1 Joh, 3:14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit den dood
in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben. Vgl, 1 Petr. 2 : 7.

g Joh. 10 : 28. Ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet
verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijne
hand rukken.

Gat. vr. 54,55. Geloofsbel. art. 27. Leerreg. H, 8, 9 j V, 1—15.

' 41. Vraag. Waar vergadert Hij deze kerke?
Antw. Daar" men Gods Woord recht predikt, en de heilige Sacra-

imenten bedient naar de instelling van Christus.

j
a Hand. 2 : 42, 47. En zij waren volhardende in de leer der

iapostelen , en in de gemeenschap , en in de breking des broods, en
jin de gebeden. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die
|zalig werden. Vgl. Gal. 1 : 6—8.

I

Gat. vr. 5i. Geloofsbel. art. 28—32. Leerreg, II, 5 ; III en IV, 6, 17.

42. Vraag. Welke weldaden doet God aan deze gemeente?
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AntW. Hij schenkt haar vergeving der zonden «, de opstanding
des vleesches * en het eeuwige leven «..

a Eph. 1:7. In welken (Christus) wij hebben de verlossing
door Zijn bloed, nl. de vergeving der misdaden^ naar den rijkdom
Zijner genade. Vgl. Micha 7 : 19.

h Phil. 3 : 21. Die (Chiistus) zal oyis vernederd lichaam ver-
anderen, opdat hetzelve gelijkvormig voorde aan Zijn heerlijk lichaam,
naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen zich zelven kan
onderwerpen. Vgl. Job 19 : 25, 2G. Luc. 23 : 43.

c 1 Cor. 2 : 9. Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor
niet heeft gehoord , en in het hart des menschen niet is opgeklommen,
hetgeen God bereid heeft dien, die Hem lief hebben.

Cat. vr. 56—58. Geloofsbel. art. 23, 37.

43. Vraag. Wat baat het u nu dat gij dit al gelooft?

Antw. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig « ben.

o Rom. 5:1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben
vrede bij God door onzen fleere Jezus Christus. Vgl. Rom. 4 : 3.

Cat. vr. 59.

44. Vraag. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?
Antw. Alleen « door een oprecnt geloove in Jezus Christus .

a Rom. 3 : 28. Wij besluiten dan, dat de mensch door het

geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

b Gal. 2 : 16. Wetende dat de mensch niet gerechtvaardigd

wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus

Christus, zoo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij

zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en

niet uit de werken der wet.

Cat. vr. 60. Geloofsbel. art. 22.

45. Vraag. Hoe is 't te verstaan dat gij alleen door 't geloove

gerechtvaardigd zijt?

Antw. Alzoo, dat alleen de volkomen genoegdoeninge " en gerech-

tigheid ' van Christus, van God mij wordt toegerekend «, waardoor

mij mijne zonden vergeven en ik een erfgenaam des eeuwigen levens

worde '', en dat ik die niet anders dan door het geloove kan aan-

nemen '.
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a 2 Cor. 5 ; 21. Want dien die geene zonde gekend heeft, heeft

Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardig-

heid Gods in Hem.
b Rom. 5 : 19. Gelijk door de ongehoorzaamheid van dien éénen

mensch (Adam) velen tot zondaars gesteld zijn geworden , alzoo

zullen ook door de gehoorzaamheid van éénen (Christus) velen tot

rechtvaardigen gesteld worden.
c 1 Cor. 1 : 30. Uit Hena zijt Gij in Christus Jezus, die ons

geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking

en verlossing.

d Hand. 26 : 18. Om hen te bekeeren, opdat zij vei^geving der

zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het

geloof in Mij (Christus Jezus).

e Rom. 4:5. Nu dengene, die niet werkt, maar gelooft in

Hem, die den goddelooze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend
tot rechtvaardigheid.

Cat. vr. 60, 61. Geloofsbel. art. 22, 23.

46. Vraag. Waarom kunnen onze goede werken onze gerechtigheid

voor God niet zijn, noch ook een stuk derzelve?

Antw. Daarom dat ook onze beste werken in dit leven onvolkomen
en met zonden bevlekt zijn.

Jes. 64 : 6. Wij zijn allen als een onreine en al onze gerech-

tigheden zijn als een wegwerpcUjk kleed.

Cat. vr. 62. Geloofsbel. art. 24.

47. Vraag. Verdienen dan onze goede werken niet, die God noch-

thans in dit en in het toekomende leven wil beloonen?

Antw. Deze belooning " geschiedt niet uit verdienste , maar uit

genade *.

a i Cor. 3 : 8, Een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn

arbeid. Vgl. Luc. 18 : 28—30.
b Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is,

zoo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten ; want wij hebben maar

gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.

Cat. vr. 63, 64. Geloofsbel. art. 24. Leerreg. V, 12, 13.

48. Vraag. Wie werkt dat geloove in u?

Antw. De Heilige Geest.
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i Cor. 12 : 3. Niemand die door don Geest Gods ppreokt, nootut

Jezus eene vervloeking: en niemand kan zeggen Jezus den Ileere

te zijn , dan door den HcUujcn Geest. Vgl. Epïi. 2 : 8. Phii. 1 : 29,

Cat. vr. 65. Geloofsbel. art. 24. Leerreg. 111 en IV, 6, 10.

49. Vraag. Door wat middel ?

Antw. Door het gehoor des geprediktcn Woords ".

a Rom. 10:14, 17. Iloe zullen zij dan Hem oanroc/ie?? , in wel-

ken zij niet geloofd hebben? en hoe zullen zij in Hem r/e/ooroi , van

welken zij niet gehoord hebben? en hoe zullen zij hooren, zonder

die hun predikt? Zoo is dan hel geloove uit het gehoor., en het gre-

hoor door het Woord Gods.

Cat. vr. 65. Geloofsbel art. 24. Leerr. 1, 16 ; Hl en IV, 11, 12, 10, 17.

50. Vraag. Iloe versterkt Hij dat geloove?

Antw. Door datzelfde gepredikte Woord en het gebruik der heilige

Sacramenten.

1 Potr. 2 : 2. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalschte

melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen.

Cat. vr. 05. Geloofsbel. art. 33. Leerreg. III en IV, 17; V, 14.

51. Vraag. Wat zijn Sacramenten?
Antw. Heilige teekenen en zegelen ", van God ingesteld, om ons

daardoor te verzekeren, dat Hij ons vergeving der zonden*, en

het eeuwige leven uit genade schenkt, om het eenige slachtolfer van

Christus aan het kruis volbracht.

a Rom. 4 : 11. Abraham heeft het teeken der besnijdenis ont-

vangen, tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs , die hem in

de voorhuid was toegerekend.

b Hand. 2 : 38. En een iegelijk van u worde gedoopt in den

naam van Jezus Christus, tol vergeving der zonden,

Cat. vr. 66, 07. Geloofsbel. art. 33.

52. Vraag. Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe
Testament ingesteld.

Antw. Twee : den heiligen Doop en het heilige Avondmaal.

Cat. vr. 68. Geloofsbel. art. 33.
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53. Vraag. Welk is het uiterlijk teeken in den Doop?
Antw. Het water «, waarmede wij gedoopt worden in den naam

des Vaders , en des Zoons , en des Heiligen Geestes *.

a Hand. 8 : 36. Ziedaar water; wat verhindert mij gedoojtt

te worden ?

b Mattli. 28 : 19. Gaat dan henen, onderwijst al de volken,
dezelve doopende in den naam des Vaders, en des Zoons, en des

Heiligen Geesles.

Cat. vr. 09. Geloofsbel. art. 34.

54- Vraag. Wat beteekent en verzegelt dat ?

Antw. De afwassching der zonden « door het bloed * en den Geest *

van Jezus Christus.

a Hand. 22 : 16. Laat u doopen en uwe zonden afwasschen

,

aanroepende den naam des Hecren.

b Joh. 1 : 7. Het bloed van Jezus Christus, Zijnen Zoon, reinigt

ons van alle zonde.

c. 1 Cor. 6 : 41. Maar gij zijt afgewasschen , maar gij z ij t ge-

heiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den naam van den Heere

Jezus , en door den Geest onzes Gods.

Cat. vr. 70. Geloofsbel. art. 34.

55. Vraag. W^aar heeft ons Christus zulks toegezegd en beloofd?

Antw. In de inzetting des Doops, die aldus luidt : Gaat heen inde

geheele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen. Die geloofd

zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig icorden ; maar die niet

zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Mare. 16 : 15, 16.

Cat. 71—73. Geloofsbel. art. 34.

56. Vraag. Zal men ook de jonge kinderen doopen?

Antw. Ja «, want zij zijn zoowel als de volwassenen in het ver-

bond * van God en in Zijne gemeente « begrepen ^.

a Col. 2 : 11 , 12. In welken (Christus) gij ook bes-neden zijt

met eene besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrek-

king van het lichaam der zonde des vleesches , door de besnijdenis van

Christus; zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook

met Hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die Hem
uit de dooden opgewekt heeft.
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h Hand. 2 : 39. Want u komt de belofte toe, en mven hinderen^

en allen die daar verre zijn , zoo velen als er de lleere onze God,

toe roepen zal. Vgl. Gen. 17:7; Deut. 29 : 10—15; Ezech. 16 : 2G
en 21.

c 1 Cor. 7 : 14. Want de ongeloovige man is geheiligd door «e
vrouw, en de ongeloovige vrouw is geheiligd door den man; waot

anders waren uiue kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Vj^,

Joel 2 : 16.

d Matth. 19 : 14. Laat af van de kinderkens en verhindert !i6Ö!

niet tot Mij te komen; want derzulken is het koninkrijk «ffi'-

hemelen,

Cat. vr. 74. Geloofsbel. ait. 33, 34. Leerregels I, 17.

57. Vraag. Welk is het uiterlijk teeken in het Avondmaal?
Antw. Het gebroken brood dat wij eten, en de vergoten wijn, dien ^^ij

drinken, tot gedachtenisse van het lijden en sterven van Christus *a

a 1 Cor. 11 : 26. Zoo dikwijls als gij dit brood zult eten, eè^

dezen drinkbeker zult drinken, zoo verkondigt den dood des lleeraSc

totdat Hij komt. Vgl. Matth. 26 : 26—28; Mare. 14 : 22—2'^f

Luc. 22 : 19, 20.

58. Vraag. Wat beteekent en verzegelt dat?

ÜQtw. Dat Christus onze ziele met Zijn gekruist lichaam en ver-

goten bloed spijst en laaft ten eeuwigen leven «.

a 1 Cor. 10 : 16. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dank-

zeggende zegenen, is die niet eene gemeenschap des bloeds van

Christus? Het brood dat wij breken is dat niet eene gemeenschap

des lichaams van Christus ?

Cat. vr. 75, 76. Geloofsbel. art. 33 en 35.

59. Vraag. Waar heeft ons Christus zulks toegezegd?

Antw. la de instelling des heiligen Avondmaals, die van den
,

heiligen Paulus aldus wordt beschreven : 1 Cor. 11 : 23—26. \

Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u over-

gegeven heb, dat de lleere Jezus in den nacht, in welken Hij ver-

raden werd, het brood nam; en als Hij gedankt had, brak Hij het

en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor « gebroken

wordt: doet dat tot mijne gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den
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drinkbeker, na het eten des Avondmaals, en zeide: deze drinkbeker
is het Nieuwe Testament in mijn bloed; doet dat, zoo dikwijls als

gij dien zult drinken, tot mijne gedachtenis: want zoo dikwijls als

gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zoo ver-
kondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

Cat. vr. 77.

^ 60. Vraag. Wordt het brood veranderd in het lichaam van Christus

en de wijn in Zijn bloed ?

Antw. Neen ; niet meer dan 't water in den Doop wordt veranderd

in het bloed van Christus.

Cat. vr. 78—80. Geloofsbel. art. 33 en 35.

61. Vraag. Hoe moet gij u zeiven beproeven eer gij ten Avondmaal
des Heeren komt?

Antw. Eerst moet ik onderzoeken ", of ik mij zelven vanwege mijne

zonden mishage, en mij daarom voor God verootmoedige *.

Ten tweede, of ik geloof « en vertrouw, dat mij al mijne zonden

om Christus' wil vergeven zijn.

Ten derde, of ik een ernstig voornemen "^ heb, om voortaan in

alle goede werken te wandelen.

a 1 Cor. 41 : 28, 29. Maar de mensch bcproeve zich zelven , en

ete alzoo van het brood en drinke van den drinkbeker ; want die on-

waardig eet en drinkt, dieeeten drinkt zich zelven een oordeel , niet

onderscheidende het lichaam des Heeren. "Vgl. 1 Cor. 10 : 19—22.

b Ps. 51 : 19. Een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God!

niet verachten.

c 2 Cor. 13 : 8. Onderzoekt u zelven, of gij in het gelooveix^i-,

beproeft uzelven.

d Ps. 119 : 40. Zie, ik heb eene begeerte tot uwe bevelen.

Cat. vr. 81. Geloofsbel. art. 33, 85.

62. Vraag. Zal men ook hen ten Avondmaal laten gaan , die eene

ongoddelijke leer drijven, of een ergerlijk leven leiden ?

Antw. Neen; opdat Gods Verbond" niet worde ontheiligd, en Zijn

toorn over de gansche gemeente * niet aangestoken worde.

a Ps. 50 : 16, 17. Tot den goddelooze zegt God: Wat hebt gij

Mijne inzettingen te vertellen , en neemt Mijn verbond in uwen
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mond? Dewijl gij de kastyding haat en rnijne woorden achter u

henenwerpt. Vgl. Math. 7 : 6.

b 1 Cor. 11 : 30, Daarom zijn onder u vele zwakken en krmi'

ken, en velen slapen. Titus 3 : 10. Verwerp ecnen kelterscJien

mensch na de eerste en tweede vermaning.

Cat. vr. 82. Geloofsbel. art. 32.

63 Vraag. Iloe zal men met zoodanigen handelen?

Antw. Achtervolgende de ordinantie, die ons Christus daarvan

gegeven heeft, Matth. 18 : 15—17, welke aldus luidt: Maar indien

uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tus-

schen u en hem alleen: indien hij u hoort j zoo hebt gij laven

broeder gewonnen. Maar itidien hij u niet hoort, zoo neem nog

één of twee met u, opdat in den mond van twee of drie getuigen

alle woord besta. En indien hij denzelven geen gehoor geeft, zoo

zeg het der gemeente, en indien hij ook der gemeente geen gehoor

geeft, zoo zij hij u als een heiden en tollenaar.

Cat. vr. 83—85. Geloofsbel. art. 32. Leerreg. III en IV, 15.

HET DERDE DEEL.

Van de dankbaarheid, die men lüode voor de verlos-

sing sclmldig is.

64 Vraag. Aangezien wij alleen uit genade door Christus zalig

worden, waarom moet gij dan nog goede weiken doen?

Antw. Niet « om den hemel daarmede te verdienen, hetwelk Christus

heeft gedaan *, maar omdat God mij zulks heeft geboden ^

a Eph. 2 : 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door

het geloof.

b 1 Petr. 3 : 18. Christus heeft ook eens voor de zonden gele-

den, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot

God zoude brengen.

c Phil. 4 : 8, Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat

eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk
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is, al wat wel luidt; zoo er eenige deugd is, en zoo er eeiiige lof

is, bedenkt datzelve.

Cat. vr. 86. Geloofsbel. art. 24, 25. Leerreg. I, 9, 12, 13.

65. Vraag. Waartoe dienen dan uwe goede werken ?

Antw. Dat ik Gode daarmede dankbaarheid voor ai Zijne weldaden
bewijze, en Hij door mij geprezen worde"; dat ik ook uit de goede

werken, als uit de vruchten, van de oprechtheid van mijn geloof

verzekerd zij *; en dat mijn naaste daardoor gesticht en voor

Christus gewonnen worde «.

a Math. 5 : 16. Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen
dat zij uwe goede werken mogen zien, en uiven Vader, die in de

liemelen is, verheerlijken.

b 2 Petr 1 : 10. Benaarstigt u te meer om uwe roeping en

aerkiezing vast te maken.
c 1 Petr. 2 : 12. Houdt uwen wandel eerlijk onder de hei-

denen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaad-
doeners, zij uit de goede werken die zij in u zien. God vei^hecrlijken

mogen in den dag der bezoeking.

Cat. vr. 86, Geloofsbel. art. 24, Leerreg. I, 12; V, 12, 13.

66. Vraag. Zullen die ook zalig worden, die geene goede werken
doen ?

Antw. Neen «, want de H. Schrift zegt, dat geen onkuiscfie, af-

godendienaar, echtbreker, hoereerder, dief, gierigaard, dronkaard,

lasteraar, noch roover, noch dergelijke, het rijk Gods beërven zal,

1 Cor. 6 : 9, 10, tenzij dat zij zich tot God bekeeren.

a Matth. 3 : 10. Alle boom, die geene goede vrucht voortbrengt

,

wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

Cat. vr. 87. Leerreg. I, 13.

67. Vraag. Waarin bestaat de bekeering des menschen ?

Antw. In een hartelijk leeJwezen " en vlieden van de zonden *,

en in een ernstigen lubt « en doen <^ van alle goede werken.

a Jerem. 31 : 19. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik /^^^rouiü

gehad en nadat ik mij ze) ven ben bokend gemaakt, heb ik op de

heup geklopt; ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden

,

omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb.
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6 Rom. 6 : 13. Stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen
der ongercclitiglieid; maar stelt uzelvcn Gode , als uit de dooden
levend geworden zijnde, en stelt uwe leden Gode lot wapenen der

yerechtigheid.

c Rom. 7 : 22. Ik heb een vermaak in de ivei Gods, naar

den inwendigen mensch.
d Gal. 5 : 25. Indien wij door den Geest leven, laat ons ook

door den Geest wandelen.

Gat. vr. 91. Geloofsbel. art. 24. Leerreg. V, 7, 12, 13.

68. Vraag. Wat zijn goede werken?
Antw. Alleen die uit het ware geloove •, naar de Wet Gods *,

Hem ter eere "^ geschieden; en niet die op menschen inzetting'',

of op ons goeddunken * gegrond zijn.

o Rom. 14 : 23. Al wat uit het geloove niet is, dat is zoude.

b Ezech. 3G : 27. Ik zal mijnen Geest geven in het binnenste

van u; en ik zal maken, dat gij in mijne inzettingen zult ivan-

delen, en mijne rechten zult bewaren en doen.

c 1 Oor. '10 : 31. Hetzij dan dat gij lieden eet, hetzij dat gij

drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter eere Gods.

d Matth. 15 : 9. Tevergeefs eeren zij Mij, leerende leeringen,

die geboden van menschen zijn.

e Col. 3 : 23. Dewelke wel hebben eene schijnrede van ivijs'

heid in cigenioilligen godsdienst, doch zijn niet in eenige waarde,

maar tot verzading van het vleesch.

Gat. vr. 91—113. Geloofsbel. art. 24. Leerreg. I, 9.

69- Vraag. Kunnen zij, die tot God bekeerd zijn, de wet volkomen

houden ?

Antw. Neen zij toch «
, maar ook de allerheiligsten , zoolang zij

ia dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoor-

zaamheid *; doch alzoo, dat zij met een ernstig voornemen, niet

alleen naar sommige, maar naar alle geboden Gods beginnen te

leven «, gelijk zij ook den lleere geduriglijk bidden om dagelijks

daarin toe te nemen •^.

a 1 Joh. i : 8. Indien wij zeggen, dat wij geene zonde hebben,

zoo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.

b Rom 7 : 14 en 15. Want wij weten dat de wet geestelijk is;

maar ik ben vleeschelijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik
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doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar
hetgeen ik haat, dat doe ik.

c Rom. 7 : 22. Ik heb een vermaak in de vjct Gods, naar den
inwendigen niensch.

d Ps. 119 : 4, 5. Heere, Gij hebt geboden, dat men Uwe beve-
len zeer bewaren zal. Och, dat mijne wegen gericht wenden, om
Uwe inzetlingen te bewaren.

Gat. vr. 114—116. Geloofsbel. art 24. Leerreg. I, 16; V, 1—5,
12, 13.

70 Vraag. Wien moeten wij hierom bidden?
Antw. Niet eenig schepsel, maar alleen God", die ons helpen

kan *, en om Jezus Christus' wille verhooren wil «.

a Math 4 : 10. Den Heere uwen God zult Gij aanbidden en
Hem alleen dienen.

b Eph. 3 : 20. Hij is machtig meer dan o-vervloediglijk te doen,

boven al wat wij bidden of denken.
c Joh. 15 : 7. Indien Gij in Mij blij/t en Mijne ivoorden in u

blijven, zoo wat gij wilt, zult gij begeeren, en het zal u ge-

schieden.

Gat. vr. 116, 117. Geloofsbel. art. 13, 26.

71. Vraag. In wiens naam moeten wij God bidden?
Antw. Alleen in den naam van Christus " en niet in den naam

van eenige heiligen ^

a Joh. 16 : 23. Al wat gij den Vader zult bidden in mijnen

naam , dat zal Hij u geven.

b Jes. 63:10. Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet

van ons niet, en Israël kent ons niet; Gij, o Heere, zijt onze Vader,

onze Verlosser vanouds af is Uw naam.
Cat. vr. 116, 117. Geloofsbel. art. 26.

72. Vraag. Waarom moeten wij dezen God bidden?

Antw. Om alle geestelijke ° en lichamelijke * nooddruft , welke de

Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat Hij zelf ons ge-

leerd heeft.

a Jac. 1 : 5. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij
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ze van Uod begeere, die een legciijk nüliielijk geert, en niet verwijt,
en zij zal hem gegeven worden. Vgl. Joh. 6 : 27.

b Spr. 30:8,9. Aruioede of rijkdom geef mij niet; voed mij met
het brood mijns bescheiden deels; opdat ik, zat zijnde, U dan niet
verloochene, en zegge: Wie is de Heere? of dat ik, verarmd zijnde,
dan niet stele, en den naam mijns Gods aantaste.

Cat. vr. 118.

73 Vraag. Hoe luidt dat gebed ?

AntW- Onze Vader, die in de hemelen zijt.

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schidden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren.

En leid ons niet in vet'zoeking , maar verlos ons van den booze.

Want Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in

der eeuwigheid. Amen.

Matth. 6 : 9—13. Cat. vr. 119,

74. Vraag. Wat begeert gij van God in dit gansche gebed?
Antw. Ten eerste, dat al wat dient tot Gods eer, bevorderd worde,

en daarentegen geweerd, wat dezelve verhindert, of Zijnen wil

wederstaat.

Ten andere, dat Hij mij met alle nooddruft naar het lichaam

verzorge, en naar de ziel beware van alle kwaad, dat mij aan
mijne zaligheid zou mogen schadelijk zijn. Amen.

Cat. vr. 120-129.

Als degenen , die zich tot de gemeente begeven willen , deze

hoofdstukken in den grond bekend en beleden hebben , zoo vraagt
men hun of zij ook ergens in, aangaande de leere, eenigen twijfel

hebben; opdat men hun moge genoeg doen. Indien iemand onder
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hen zegt: ja, zoo zoekt men hem uit de Schrifturo te voldoen; en

is 't dat zij allen gerust zijn, zoo vraagt men of zij ook vooige-

nomen hebben, door Gods genade bij deze leere te blijven, en de

wereld te verzaken , en een nieuw Christelijk leven te leiden. Ten

einde vraagt men ook , of zij zich aan de Christelijke tucht willen

onderwerpen. Hetwelk gedaan hebbende, men hen vermaant tut

vrede, liefde en eendracbtigheid met alle raenschen , en tot vrede-

making indien iemand van hen met zijnen naaste iels uitstaande

heeft.
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